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Dieva valstības 

evaņģēlijs 
Tas ir risinājums! 

Vai jūs saprotat, ka Jēzus teica, ka beigas nevar pienākt, kamēr 

pasaulei nav sludināta Dieva Valstība kā lieciniece? 

 
Arī vilks dzīvos pie jēra ... Viņi necietīs un neiznīcinās visā 

Manā svētajā kalnā, jo zeme būs Kunga atziņu pilna, jo ūdeņi 

klāj jūru.” (Jesaja 11:6,9) 
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Kāpēc cilvēce nevar atrisināt tās problēmas? 

Vai jūs zināt, ka pirmās un pēdējās lietas, kuras Bībelē parādīts Jēzū, 
sludināja par bažām Dieva valstības evaņģēlijs? 

Vai jūs zināt, ka Dieva Valstība bija uzsvars uz apustuļiem un tiem, kas 
bija pirmie, kas viņiem sekoja? 

Vai Dieva valstība ir Jēzus persona? Vai Dieva Jēzus valstība dzīvo mūsos 
mūsos? Vai Dieva valstība ir kāda veida nākotnes faktiskā valstība? Vai 

jūs ticēsit tam, ko māca Bībele? 

Kas ir valstība? Kas ir Dieva valstība? Ko māca Bībele? Ko mācīja agrīnā 
kristiešu draudze? 

Vai jūs saprotat, ka beigas nevar pienākt, kamēr Dieva valstība nav 
sludināta pasaulei kā lieciniece? 

Uz priekšējā vāka esošajā fotogrāfijā ir redzams jērs, kas guļus ar vilku, un kuru 
veidojusi Burdine Drukāšana un grafika. Foto uz aizmugurējā vāka ir daļa no 
oriģinālās Dieva baznīcas ēkas Jeruzalemē, kuru 2013. gadā uzņēmis Dr. Bobs 
Thiels.  
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SATURS 
 

1. Vai cilvēcei ir risinājumi?  

2. Kādu evaņģēliju Jēzus sludināja?  

3. Vai Dieva valstība bija zināma Vecajā Derībā?   

4. Vai apustuļi mācīja Valstības evaņģēliju?    

5. Avoti ārpus Jaunās Derības mācīja Dieva Valstību.  

6. Grieķijas un Romas baznīcas māca, ka Valstība ir svarīga, bet ... 

7. Kāpēc Dieva valstība? 

Kontaktinformācija  

 

Piezīme: Šī grāmata ir tulkojums no angļu valodas versijas, ko sagatavojis 
kāds, kurš nav Dieva baznīcas turpināšanas loceklis, tāpēc daži izteicieni 
var pilnībā nenodrošināt oriģinālu, bet, iespējams, ir tuvu. Angļu valodas 
versija ir pieejama bez maksas tiešsaistē vietnē www.ccog.org   

 

1. Vai cilvēcei ir risinājumi? 

Pasaule saskaras ar daudzām problēmām . 

Daudzi cilvēki ir izsalkuši. Daudzi cilvēki ir apspiesti. Daudzi cilvēki 
saskaras ar nabadzību. Daudzām valstīm ir nopietni parādi. Bērni, arī 
nedzimušie, saskaras ar vardarbību. Zāles izturīgas slimības attiecas uz 
daudziem ārstiem. Lielākajās rūpniecības pilsētās gaiss ir pārāk 



4 
 

piesārņots, lai būtu veselīgs. Karu apdraud dažādi politiķi . Teroristu 
uzbrukumi turpina notikt . 

Vai pasaules līderi var novērst problēmas, ar kurām saskaras cilvēce? 

Daudzi tā domā. 

Jaunā universālā programma 

2015. gada 25. septembrī pēc Vatikāna pāvesta Franciska runas ar piezīmi 
193 Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) valstis nobalsoja par “ 17 
ilgtspējīgas attīstības mērķu ” īstenošanu , ko dažreiz sauca par jauno 
vispārējo darba kārtību . Šie ir ANO 17 mērķi:   

Mērķis 1. Visur izskaust nabadzību visās tās formās 

2. mērķis . Izbeigt badu, sasniegt nodrošinātību ar pārtiku un 
uzlabot uzturu un veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību 

3. mērķis. Nodrošiniet veselīgu dzīvi un veiciniet labklājību visiem 
vecumiem 

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu un vienlīdzīgu izglītības kvalitāti 
un veicināt mūžizglītības iespējas visiem 

5. mērķis. Panākt dzimumu līdztiesību un dot iespēju visām 
sievietēm un meitenēm 

6. mērķis. Nodrošināt ūdens pieejamību un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un sanitāriju visiem 

7. mērķis. Nodrošināt visiem pieejamu, uzticamu, ilgtspējīgu un 
mūsdienīgu enerģiju 

8. mērķis. Veicināt ilgtspējīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un 
pienācīgu darbu visiem 

9. mērķis. Veidot elastīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un 
ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt jauninājumus 
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10. mērķis. Samaziniet nevienlīdzību valstu iekšienē un starp tām 

11. mērķis. Pilsētas un cilvēku apmetnes padarīt iekļaujošas, 
drošas, noturīgas un ilgtspējīgas 

12. mērķis. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas 
modeļus 

13. mērķis. Steidzami rīkojieties, lai apkarotu klimata pārmaiņas 
un to ietekmi 

14. mērķis. Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un 
jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai 

15. mērķis. Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot 
pārtuksnešošanos un apturēt un mainīt zemes degradāciju un 
apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 

16. mērķis. Veicināt mierīgas un iekļaujošas sabiedrības 
ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt piekļuvi tiesiskumam visiem un 
veidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas iestādes visos līmeņos. 

17. mērķis. Stiprināt ieviešanas līdzekļus un atjaunot globālo 
partnerību ilgtspējīgai attīstībai 

Paredzēts, ka šī programma tiks pilnībā īstenota līdz 2030. gadam, un to 
sauc arī par ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam . Tā mērķis ir 
atrisināt AIL bas s saskaras cilvēce ar regulējumu, izglītības un 
starptautiskās un ticībām sadarbību.   Kaut arī daudzi no tās mērķiem ir 
labi, dažas no metodēm un mērķiem ir ļauni (sal. 1. Mozus 3: 5 ). T viņa 
darba kārtība , kā arī, kas ir saskaņā ar Francisks ir Laudato Si enciklikā. 

" Jaunais Universal programma " varētu saukt par " Jaunā katoļu 
Agenda " kā vārda " Cath CVZI " nozīmē " universāls. ” Pāvests Francisks 
aicināja adopciju 
par to New Universal programma " ir svarīgs signāls cerību. ” 
Kā turpinājumu ANO vienošanos, bija tikšanās Parīzē 2015. gada decembrī 
(oficiāli nosaukumu 21 st pušu konference par ANO Vispārējās konvencijas 
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par klimata pārmaiņām ). Pāvests Francisks arī uzslavēja šo starptautisko 
vienošanos un ieteica valstīm “ uzmanīgi sekot turpmākajam ceļam un ar 
arvien pieaugošo solidaritātes sajūtu. ” 
  
Gandrīz visa pasaules tauta piekrita Parīzes līgumiem, kuriem bija konkrēti 
vides mērķi un finansiālas saistības. (Pēc tam ASV prezidents Baraks 
Obama 2016. gadā parakstīja dokumentu, lai apņemtos ASV to izdarīt, bet 
2017. gadā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Savienotās Valstis 
NEBŪS akceptējušas saskaņotos Parīzes līgumus. Tas izraisīja 
starptautisku sašutumu un ir palīdzējis izolēt ASV. no Eiropas un daudzām 
citām pasaules malām .) Pāvests Francisks vēlāk paziņoja, ka 
cilvēce “ pazemināsies ”, ja tā neveic savas izmaiņas saistībā ar klimatu. 
  
Kaut arī neviens nevēlas elpu piesārņots gaiss, izsalkuši, būtu nabadzīga, ir 
apdraudēta , utt, būs cilvēku mēģinājumi t viņš mērķiem Apvienoto Nāciju 
Organizācijas "2030 programmu un / vai Parīzes saskan SOLV e 
problēmām, ar kurām cilvēcei? 
  
ANO sasniegumi 

T viņš ANO tika izveidota, un izveidota 1945. gada 24. oktobrī , pēc Otrā 
pasaules kara , lai novērstu vēl vienu šādu konfliktu, un, lai mēģinātu, lai 
veicinātu mieru pasaulē. ANO dibināšanas laikā tajā bija 51 
dalībvalsts; tagad ir 193. 

Kopš ANO izveidošanas visā pasaulē ir bijuši simtiem, ja pat 
tūkstošiem konfliktu, bet mums vēl nav bijis tā, ko varētu raksturot kā 
trešo pasaules karu. 

Daži uzskata, ka starptautiskā sadarbība, piemēram, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas prasībām, lai veicinātu , apvienojumā ar par ticību un 
ekumeniskā darba kārtībā, kas Francisks un daudzi citi reliģiskie līderi 
cenšamies veicināt veidam , nesīs mieru un labklājību. 

Tomēr sasniegumi Apvienoto Nāciju Organizācijas rīcībā nav bijuši 
labi . Papildus neskaitāmajiem bruņotajiem konfliktiem kopš Apvienoto 
Nāciju Organizācijas izveidošanas vairāki miljoni cilvēku ir izsalkuši, bēgļi 
un / vai izmisīgi nabadzīgi. 
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Pirms vairāk nekā desmit gadiem Apvienoto Nāciju Organizācija plāno 
īstenot savus Tūkstošgades attīstības mērķus . Tam bija astoņi “ attīstības 
mērķi ”, taču tas nebija izdevies, pat pēc pašas ANO domām. Tātad 2015. 
gadā tika pieņemti tā dēvētie “ 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi ” . Daži ir 
optimistiski noskaņoti. Daži to uzskata par utopisku fantāziju. 

Ciktāl tas attiecas uz utopiju, pāvests Francisks 2016. gada 6. maijā teica, 
ka viņš sapņo par humānu Eiropas utopiju, ka viņa baznīca varētu palīdzēt 
sasniegt šo kontinentu. Tomēr pāvesta sapnis izrādīsies murgs (sal. 
Atklāsmes grāmata 18). 

Var būt kāda sadarbība un veiksme , bet… 

Meriāma Vebstera vārdnīcā teikts, ka utopija ir “ iedomāta vieta, kurā 
valdība, likumi un sociālie apstākļi ir perfekti. ”   Bībele māca, ka cilvēce 
nespēj pati atrisināt savas problēmas: 

23 Ak, Kungs, es zinu, ka cilvēka ceļš nav sevī; Cilvēks nav tas, kurš 
staigā, lai virzītu pats savus soļus. (Jeremijas 10:23, visā NKJV, ja 
nav norādīts citādi) 

Bībele māca, ka starptautiskā sadarbība neizdosies: 

16 Viņu ceļos ir iznīcināšana un ciešanas; 17 Un miera ceļu, ko viņi 
nav zinājuši. 18 Viņu acu priekšā nav baiļu no Dieva. (Romiešiem 3: 
16-18) 

Tomēr daudzi cilvēki strādā pie sava viedokļa par utopisku sabiedrību un 
pat dažreiz mēģina iesaistīt reliģiju. Bet gandrīz neviens nevēlas sekot 
viena patiesā Dieva ceļiem. Nav tā, ka virzība uz kādu no Apvienoto 
Nāciju vai Vatikāna mērķiem netiks panākta . Būs daži (un daudzi mērķi ir 
labi) , kā arī dažas neveiksmes. 

Faktiski un, iespējams, pēc plašiem konfliktiem tiks panākta vienošanās un 
apstiprināts starptautiska miera darījuma veids (Daniēla 9:27) . Kad tas 
notiks, daudzi maldīgi uzskatīs, ka cilvēce radīs mierīgāku un utopiskāku 
sabiedrību. 
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Daudzus uzņems šāds starptautisks “utopisks progress” (sal. Ecēhiēla 
13:10), kā arī dažādas zīmes un brīnumi (2. Tesaloniķiešiem 2: 9-12). Bet 
Bībelē teikts, ka šāds miers nebūs ilgs (Daniēla 9:27; 11: 31-44), 
neskatoties uz to, ko vadītāji var apgalvot (1. Tesaloniķiešiem 5: 3; Jesajas 
59: 8). 

Ideja, ka , izņemot Jēzu (sal. Jāņa 15: 5 ; Mateja 24: 21-22 ) , cilvēce var 
radīt utopiju šajā “pašreizējā ļaunuma laikmetā”, ir nepatiess evaņģēlijs 
(Galatiešiem 1: 3-10 ) . 

Ja cilvēce pati par sevi nav pilnīgi spējīga patiesi radīt utopiju, vai ir 
iespējams kāds utopijas veids? 

Jā. 

Dieva valstība padarīs šo planētu un vēlāk arī visu mūžību fantastiski 
labāku. 

  

2. Kādu evaņģēliju Jēzus sludināja? 
Bībele māca, ka utopiska sabiedrība, ko sauc par Dieva Valstību, aizstās 
cilvēku valdības (Daniēla 2:44; Atklāsmes 11:15; 19: 1-21). 

Kad Jēzus sāka savu sabiedrisko minispirtu , Viņš sāka sludināt Dieva 
valstības evaņģēliju . Marka ziņoja: 

14 Pēc Jāņa ievietošanas cietumā Jēzus ieradās Galilejā, 
sludinādams Dieva valstības evaņģēliju , 15 un sacīdams: “ Laiks ir 
piepildīts, un Dieva valstība ir pie rokas. Nožēlojiet grēkus un 
ticiet evaņģēlijam ” (Marka 1: 14-15). 

Termins evaņģēlijs nāk no grieķu vārda, kas transliterēts kā euangelion , 
un nozīmē “ laba vēsts ” vai “ laba ziņa”. " In N ew Derībā, angļu 
vārds " valstība , " kas saistīti ar Dieva valstībā, tiek minēts aptuveni 149 
reizes no NKJV un 151. ar DOUAY Rheims Bībeli . Tas nāk no grieķu 
valodas vārda, kas transliterēts kā basileia, kas apzīmē honorāra likumu 
vai valsti. 
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Cilvēku valstībām, kā arī Dieva valstībai ir karalis (Atklāsmes 17:14) , tās 
aptver ģeogrāfisko apgabalu (Atklāsmes 11:15) , viņiem ir likumi (Jesajas 
2: 3-4; 30: 9) , un viņiem ir subjekti (Lūkas 13:29) . 

Šeit ir pirmā publiskā mācība no Jēzus, ko Metjū pieraksta: 

23 Un Jēzus gāja apkārt visai Galilejai, mācīdams viņu sinagogās, 
sludināja valstības evaņģēliju (Mateja 4:23). 

Metjū arī reģistrē: 

35 Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu 
sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju (Matt tēst 9:35). 

Jaunā Derība parāda, ka Je sus valdīs mūžīgi: 

33 Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs 
gala (Lūkas 1:33). 

Lūka pieraksta, ka Jēzus sūtīšanas mērķis bija sludināt Dieva 
valstību. Ievērojiet to, ko mācīja Jēzus: 

43 Viņš tiem sacīja: “ Man jāsludina Dieva valstība arī citām 
pilsētām, jo šim nolūkam esmu nosūtīts ” (Lūkas 4:43). 

Vai esat kādreiz dzirdējuši, ka sludināja? Vai jūs kādreiz sapratāt, ka 
Jēzus sūtīšanas mērķis bija sludināt Dieva piederību? 

Luke arī raksta, ka Jēzus bija iet un sludināt K ARALISTE Dieva: 

10 Un apustuļi, atgriezušies, sacīja Viņam visu, ko viņi bija 
darījuši. Tad Viņš tos paņēma un privāti devās malā neapdzīvotā 
vietā, kas pieder pilsētai ar nosaukumu Betsaida. 11 Bet, kad ļaudis 
to uzzināja, viņi sekoja Viņam; Un Viņš tos uzņēma un runāja ar 
viņiem par Dieva valstību (Lūkas 9: 10-11). 

Jēzus mācīja, ka Dieva valstībai jābūt galvenajai prioritātei tiem, 
kuri Viņam sekos : 

33 Bet vispirms meklējiet Dieva valstību un Viņa taisnību (Mateja 
6:33). 

31 Bet meklējiet Dieva valstību, un tas viss jums tiks 
pievienots. 32 Nebaidieties, mazais ganāmpulks, jo jūsu Tēvam ir 
liels prieks dot jums valstību (Lūkas 12: 31-32). 
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Kristiešiem ir PĒC PIRMAS Dieva valstības. Viņi to dara, padarot to par 
savu galveno prioritāti, dzīvojot tā, kā Kristus gribētu, lai viņi dzīvotu, un 
gaida Viņa atgriešanos un valstību. Tomēr vairums, kas sludina Kristu, ne 
tikai vispirms nemeklē Dieva valstību, bet pat nezina, kas tā ir. Daudzi arī 
maldīgi uzskata, ka iesaistīšanās pasaules politikā ir tas, ko Dievs sagaida 
no kristiešiem. Neizprotot Dieva valstību, viņi to nedara 

dzīvo tagad tā, kā vajadzētu, vai saprot, kāpēc cilvēce ir tik kļūdaina. 

Paziņojums arī , ka th e valstība tiks dota nedaudz ganāmpulka (sal Rom 
11: 5). Vajadzīga pazemība, ja vēlas būt daļa no īstās mazās saimes. 

Dieva valstība uz Zemes vēl nav izveidota 

J esus mācīja, ka Viņa sekotājiem jālūdz, lai nāk valstība, tāpēc viņiem jau 
tās nav: 

9 Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai ir Tavs vārds. 10 Nāk jūsu 
valstība. Jūsu tiks darīts (Mateja 6: 9-10). 

Jēzus izsūtīja savus mācekļus sludināt Dieva piederību: 

1 Tad Viņš sasauca savus divpadsmit mācekļus un deva viņiem varu 
un varu pār visiem dēmoniem un izārstēt slimības. 2 Viņš sūtīja 
viņus sludināt Dieva valstību (Lūkas 9: 1-2). 

Jēzus mācīja, ka Viņa klātbūtne vien nebija valstība, jo 
valstība tika nav izveidota uz Zemes, tad kā tas ir iemesls, kāpēc viņš 
darīja to, ko Viņš bija ne izdzīt dēmonus Viņa vārdu, tad : 

28 Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Dieva Garu, noteikti Dieva valstība 
ir nākusi pār jums (Mateja 12:28). 

Patiess valstība ir nākotnē - arī tas ir šeit, tagad , kā M Ark parādīt s : 

47 Un, ja tava acs liek tev grēkot, to norauj. Labāk, ja jūs ieejat 
Dieva valstībā ar vienu aci, nevis lai ar divām 
acīm iemestos … (Marka 9:47). 

23 Jēzus palūkojās apkārt un sacīja saviem mācekļiem: “ Cik grūti 
tiem, kam ir bagātība, iekļūt Dieva valstībā! ” 24 Un mācekļi bija 
pārsteigti par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atbildēja atkal un sacīja 
tiem, " Bērni, cik grūti tas ir tiem, kas uzticas bagātības, lai 
ievadītu Dieva valstībā! 25 Kamielim ir vieglāk iziet caur adatas aci 
nekā bagātam cilvēkam iekļūt Dieva valstībā ” (Marka 10: 23-25). 
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25 Protams, es jums saku: es vairs nedzeršu no vīnogulāju augļiem 
līdz tai dienai, kad Dieva valstībā to dzeršu jaunu ” (Marka 14:25). 

43 Jāzeps no Arimathea, ievērojams padomes loceklis, kurš pats 
gaidīja Dieva valstību, nāca un uzņēma drosmi … (Marka 15:43). 

Jēzus mācīja, ka valstība tagad nav šīs pasaules sastāvdaļa: 

36 Jēzus atbildēja: “ Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja Mana 
valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi karotu, lai mani 
nenodotu jūdiem; bet tagad mana valstība nav no šejienes ” (Jāņa 
18:36). 

Jēzus mācīja, ka valstība nāks pēc tam, kad Viņš atgriezīsies kā valdnieks: 

31 “ Kad Cilvēka Dēls nāks savā godībā un visi svēti eņģeļi būs ar 
Viņu, tad Viņš sēdēs uz savas godības troņa. 32 Visas tautas tiks 
sapulcinātas Viņa priekšā, un Viņš tās atdalīs viena no otras, kā 
gans šķir avis no kazām. 33 Un Viņš liks aitas labajā pusē, bet kazas 
kreisajā pusē. 34 Tad ķēniņš sacīs tiem, kas atrodas uz labās rokas: 
“Nāc, tu esi mana Tēva svētīts, mantosi tev sagatavoto valstību no 
pasaules dibināšanas (Mateja 25: 31-34). 

Tā kā Dieva Valstības šeit nav, īstu utopiju mēs neredzēsim tikai pēc tās 
nodibināšanas. Tā kā vairums nesaprot Dieva valstību, viņi nesaprot, kā 
darbojas Viņa mīlošā valdība. 

Dieva valstība nenāks “ kamēr nebūs iegājusi pagānu pilnība ” (Romiešiem 
11:25) - un tas vēl nav noticis. 

Ko Jēzus saka valstība bija līdzīgi? 

Jēzus sniedza dažus skaidrojumus par to, kas ir Dieva piederība: 

26 Un viņš sacīja: “ Dieva valstība ir tāda, it kā cilvēkam būtu izkaisīt 
sēklas uz zemes, 27 un viņš gulētu naktī un celtos dienā, un sēklai 
dīgtu un augtu, viņš pats nezina, kā. 28 Jo zeme pati ražas: vispirms 
asmeni, tad galvu, pēc tam galvā pilnus graudus. 29 Bet, kad graudi 
nogatavojas, viņš tūlīt ieliek sirpi, jo raža ir pienākusi ” (Marka 4: 
26-29). 

18 Tad viņš sacīja: “ Kāda ir Dieva valstība? Un ar ko es to 
salīdzināšu? 19 Tā ir kā sinepju sēkla, ko cilvēks paņēma un ielika 
savā dārzā; Un tas izauga un kļuva par lielu koku, un gaisa putni 
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ligzdo tā zaros. " 20 Un atkal Viņš sacīja: " Cik es salīdzinu Dieva 
valstību? 21 Tas ir kā raugs, ko sieviete ņēma un paslēpa trīs 
ēdienreizēs, līdz viss bija ieraugs ” (Lūkas 13: 18-21). 

Šīs līdzības liecina, ka sākumā Dieva Kungs ir diezgan mazs, bet kļūs liels. 

Lūks arī ierakstīja: 

29 Viņi nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un 
dienvidiem un sēdēs Dieva valstībā (Lūkas 13:29). 

Tādējādi Dieva Kungumā būs cilvēki no visas pasaules. Tas neaprobežosies 
tikai ar tiem, kuriem ir Izraēlas senči vai noteiktas etniskās 
grupas . Cilvēki no visas, būs sēdēt noteikti šajā valstībā. 

Lūkas 17 un Valstība 

Lūkas 17: 20-21 daži mulsina. Bet pirms kļūst, ka paziņojums, ka cilvēki 
patiešām ēst K aralistes Dieva : 

15 " Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā! ” (Lūkas 14:15). 

Tā kā cilvēki ( nākotnē) ēdīs Dieva Kungumā , tas nav tikai kaut kas, kas 
viņu sirdī ir atstāts, neskatoties uz nepareiziem Lūkas 17:21 tulkojumiem 
/ pārpratumiem, kas liek domāt citādi. 

Lūkas 17: 20-21 Moffatt tulkojums var palīdzēt dažiem saprast: 

20 Kad farizeji jautāja, kad tuvojas Dieva valdīšana, viņš tiem 
atbildēja: “ Dieva valdīšana nenāk, jo jūs cerat to 
pamanīt; 21 neviens neteiks: “Šeit tas ir” vai “Tur tas ir”, jo Dieva 
valdīšana tagad ir jūsu vidū. ” (Lūkas 17: 20–21, Moffatt ; skat. Arī 
NASB un ESV tulkojumus ) 

Ievērojiet, ka Jēzus runāja ar nepārvērstiem, 
miesīgiem un liekulīgiem farizejiem. Jēzus " atbildēja viņiem, " - es t bija 
farizeji, kuri kā KED Jēzum jautājumu. Viņi atteicās Viņu atzīt. 

Vai mēs esam baznīcā? Nē ! 

Jēzus bija arī nerunājam par baznīcu drīz tiks 
organizēts. Tāpat tika Viņš runā par sentimenta prātā vai sirds. 

Jēzus runāja par savu REĢIONU ! Farizeji nejautāja Viņam par draudzi. Viņi 
neko nezināja par nevienu Jaunās Derības draudzi, kas drīz tiks 
dibināta. Viņi nebija jautā par veidu diezgan noskaņojuma. 
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Ja kāds domā, ka Dieva Valstība ir BAZNĪCA - un Dieva Valstība 
bija “ farizeju iekšienē ” - vai BAZNĪCA bija farizejos? Acīmredzot nē! 

Šāds secinājums ir diezgan smieklīgs, vai ne? Kaut arī daži protestantu 
tulkojumi daļu Lūkas 17:21 tulko kā “ Dieva valstība ir “ 
jūsu iekšienē ” (NKJV / KJV), pat katoļu Jaunās Jeruzalemes Bībele pareizi 
tulko, ka “ Dieva valstība ir jūsu starpā. ” 

Jēzus bija viens no farizejiem. Tagad farizeji domāja, ka viņi ļoti 
gaida Dieva valstību. Bet viņi to pārprata. Jēzus paskaidroja, ka tā nebūs 
vietēja vai ierobežota Karaliste tikai jūdiem , kā šķita, domādami, (ne 
baznīca, kā daži tagad tic). Dieva Valstība nebūs tikai viens no daudziem 
huma n un redzamiem karaļvalstis kurā cilvēki sadarbojas Uld norādīt, vai 
redzēt, kā saka, " Tas ir tas, šeit " ; vai “ tā ir Valstība tur. ” 

Pats Jēzus dzimis, lai būtu šīs Valstības Ķēniņš, kā Viņš to skaidri sacīja 
Pilātam (Jāņa 18: 36-37). Saprotiet, ka Bībelē 
termini “ ķēniņš ” un “ valstība ” tiek lietoti savstarpēji aizvietojami 
( piemēram, Daniēla 7: 17-18,23). Par nākotnes Karalistes KING Dieva bija 
tad un tur, stāvot blakus ar farizejiem . Bet viņi Viņu neatzītu par savu 
ķēniņu (Jāņa 19:21). Kad Viņš atgriezīsies, pasaule Viņu noraidīs 
(Atklāsmes 19:19). 

Jēzus devās, šādos pantos Lūkas 17 , lai aprakstītu savu otro nāk, kad 
Dieva valstība valdīt VISS EARTH (turpinot ar Moffatt konsekvence ar šajā 
nodaļā): 

22 Saviem mācekļiem viņš sacīja: “ Būs dienas, kad jūs ilgojaties un 
veltīgi ilgojaties, lai būtu pat viena Cilvēka Dēla diena. 23 Vīrieši 
sacīs: 'Redzi, šeit viņš ir!' 'Redzi, tur viņš ir!' bet neejiet ārā un 
neskrieniet pēc viņiem, 24 jo kā zibens, kas mirgo no vienas debess 
malas uz otru, tā arī Cilvēka Dēls būs savā dienā. 25 Bet viņam 
vispirms jāizcieš lielas ciešanas, un šī paaudze to ir 
jānoraida. (Lūkas 17: 22-25, Moffatt) 

Jēzus vērsties tiesā, sarkana zibens mirgo, tāpat kā Mateja 24:27 -31 , 
aprakstot Viņa otrais nāk valdīt visu pasauli. Jēzus nesaka, ka Viņa ļaudis 
nevarēs Viņu redzēt, kad Viņš atgriezīsies. 

P eople neatzīst viņu kā savu KING (Atklāsmes 11:15), un cīnīsies pret Viņu 
(Atklāsmes 19:19)! Daudzi domā, ka Jēzus pārstāv 
antikristu. Jēzus neteica, ka Dieva Valstība atrodas šajos farizejos. Viņš 
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citur viņiem teica, ka liekulības dēļ viņi nebūs Valstībā (Mateja 23: 13-
14). Tāpat tika Jēzus saka, ka Baznīca būtu Karalistē. 

T viņš Dieva Valstību ir kaut cilvēki ir vienu dienu varēs ENTER - tāpat 
kā pie taisnīgie augšāmcelsies! Tomēr , pat Abraham un citi patriarhi nav 
tur vēl (sal Ebr elektroniskajiem svariem, 11: 13-40). 

Mācekļi zināja, ka Dieva piederība toreiz nebija viņos personiski un ka tam 
bija jāparādās, kā tas notika pēc Lūkas 17:21, redzams: 

11 Kad viņi to dzirdēja, Viņš runāja vēl vienu līdzību tāpēc, ka bija 
netālu no Jeruzālemes un tāpēc, ka viņi domāja, ka Dieva valstība 
parādīsies tūlīt (Lūkas 19:11). 

K ARALISTE nepārprotami bija nākotnē 

Kā jūs varat uzzināt, vai K ingdom ir tuvu? Risinot šo jautājumu, Jēzus 
uzskaitīja pravietiskos notikumus (Lūkas 21: 8-28) un pēc tam mācīja : 

29 Skaties uz vīģes koku un visiem kokiem. 30 Kad viņi jau sāk 
pumpurēties, jūs paši redzat un zināt, ka vasara tagad ir 
tuvu. 31 Tātad arī jūs, redzot, kā notiek šīs lietas, jūs zināt, ka 
Dieva valstība ir tuvu (Lūkas 21: 29-31). 

Jēzus vēlējās, lai Viņa ļaudis sekotu pravietiskiem notikumiem, lai zinātu, 
kad nāks K domība. Jēzus citur saviem ļaudīm lika novērot pravietiskus 
notikumus un pievērst tiem uzmanību (Lūkas 21:36; Marka 13: 33-
37). Neskatoties uz Jēzus vārdiem, daudzi atlaižu skatīties pravietiski 
saistītos pasaules notikumus. 

Lūkas 22 un 23, Jēzus atkal parādīja, ka K ARALISTE Dievs bija tik mething 
kas būtu jāizpilda nākotnē, kad Viņš mācīja: 

15 “ Ar dedzīgu vēlēšanos es vēlējos ēst kopā ar jums šos Pasā 
svētkus, pirms es ciešu; 16 Jo es jums saku: es vairs to neēdīšu, 
kamēr tas nav piepildījies Dieva valstībā. " 17 Un Viņš ņēma biķeri, 
un pateicās un sacīja: " Ņemiet un sadalīt savā starpā; 18 Jo es jums 
saku: es nedzeršu no vīnogulāju augļiem, kamēr nenāks Dieva 
valstība. ” (Lūkas 22: 15-18). 

39 Bet viens no tiem ļaunajiem, kas tika sisti krustā ar viņu, zaimoja 
viņu un sacīja: “ Ja tu esi Mesija, tad izglāb sevi un izglāb arī 
mūs! " 40 Un viņa biedrs norāja viņu un sacīja viņam, " Vai tu pat 
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nav bail no Dieva? Jo arī jūs nosodāt viņu. 41 Un mēs to taisnīgi 
darām tāpēc, ka esam cienīgi, jo mums tiek atmaksāts atbilstoši 
tam, ko esam izdarījuši, bet neko ļaunu tas nav izdarījis. " 42 Un 
viņš sacīja Yeshua, " Mans Kungs, piemini mani, kad Tu nāksi savā 
valstībā. " 43 Bet Yeshua sacīja viņam: " Patiesi, es jums saku: 
šodien tu būsi ar mani paradīzē. ” (Lūkas 23: 39–43, arābu valodā 
vienkāršā angļu valodā) 

K ARALISTE Dieva nebija com e tiklīdz tika nogalināts Jēzus nu kā gan 
Marka un Lūkas parādīt mums: 

43 Jāzeps no Arimathea, ievērojams padomes loceklis, kurš pats 
gaidīja Dieva valstību, nāca un uzņēma drosmi … (Marka 15:43). 

51 Viņš bija no ebreju pilsētas Arimathea, kurš pats arī gaidīja Dieva 
valstību (Lūkas 23:51). 

Es t ir Fter augšāmcelšanās (1.Korintiešiem 15: 50-55), kas kristieši tiks 
dzimis no jauna , lai ievadītu K ARALISTE Dieva , jo Jānis raksta: 

3 Jēzus atbildēja un sacīja viņam, " Patiesi, patiesi Es tev saku: ja 
kāds neatdzimst no jauna, viņš nevar redzēt Dieva 
valstību. ” 4 Nikodēms sacīja viņam: “ Kā cilvēks var piedzimt, kad 
viņš ir vecs? Vai viņš var otro reizi iekļūt mātes dzemdē un 
piedzimt? ” 5 Jēzus atbildēja: “ Visdrošāk, es jums saku: ja kāds nav 
dzimis no ūdens un Gara, viņš nevar iekļūt Dieva valstībā (Jāņa 3: 
3-5). 

Tikai Dieva ļaudis redzēs gala pēc tūkstošgadu K ARALISTE no Dieva . 

Tagad, lūdzu, saproti, ka pēc tam, kad Jēzus tika augšāmcelts , Viņš atkal 
mācīja par Dieva piederību: 

3 Viņš arī pēc ciešanām sevi atnesa dzīvu, izmantojot daudzus 
nekļūdīgus pierādījumus, tos redzot četrdesmit dienu laikā un 
runājot par lietām, kas attiecas uz Dieva valstību (Apustuļu darbi 
1: 3). 

Th e pirmo un pēdējo sprediķi , ka Jēzus deva bija par K aralistes 
Dieva ! Jēzus nāca kā sūtnis, lai mācītu par šo Valstību. 
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Jēzum arī bija, ka apustulis Jānis raksta 
par tūkstošgadīgo Dieva piederību , kas būtu uz zemes. Ievērojiet, ko Viņš 
bija rakstījis Jānim: 

4 Es redzēju to cilvēku dvēseles, kuriem bija nocirstas galvas par 
viņu liecību Jēzum un Dieva vārdu, kuri nebija pielūdzuši zvēru vai 
viņa tēlu un nebija saņēmuši viņa zīmi uz viņu pieres vai uz 
rokām. Un viņi dzīvoja un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadu 
(Atklāsmes 20: 4). 

Agrīnie kristieši mācīja, ka tūkstošgadīgā Dieva Valstība atradīsies uz 
zemes un aizstās pasaules valdības, kā māca Bībele (sal. Atklāsmes 5:10, 
11:15). 

Kāpēc, ja K ARALISTE Dieva s o svarīga, nav pats dzirdējis ļoti daudz par 
to? 

Daļēji tāpēc, ka Jēzus to nosauca par noslēpumu: 

11 Un Viņš tiem sacīja: “ Jums ir dots zināt Dieva valstības 
noslēpumu; bet tiem, kas atrodas ārpusē, viss notiek līdzībās 
(Marka 4:11). 

Pat šodien patiesā Dieva Valstība, tāpat kā liela daļa Dieva plāna, ir 
noslēpums (skat. Arī mūsu bezmaksas grāmatu tiešsaistē 
tiešsaistē www.ccog.org ar nosaukumu: DIEVA PLĀNĀJUMA 
MISTERIJA Kāpēc Dievs kaut ko radīja? Kāpēc Dievs tevi padarīja par tevi 
? ) . 

Apsveriet, arī, ka Jēzus teica, ka gals (no vecuma) būs (drīzumā) pēc 
evaņģēlijs tiek sludināts , kas visā pasaulē kā liecinieku: 

14 Un šis valstības evaņģēlijs visā pasaulē tiks sludināts kā liecība 
visām tautām, un tad pienāks gals (Mateja 24:14). 

Dieva valstības evaņģēlija pasludināšana ir svarīga, un tā ir jāpaveic šajos 
beigu laikos . Tas ir “ labs vēstījums ”, jo tas nes patiesu cerību uz 
cilvēces slimībām, neskatoties uz to, ko var mācīt politiskie līderi. 

Ja ņem vērā Jēzus vārdus, vajadzētu būt skaidram, ka patiesajai 
kristīgajai draudzei vajadzētu pasludināt 
šo valstības evaņģēliju tagad. Tai vajadzētu būt baznīcas galvenajai 
prioritātei . Un , lai to izdarītu pareizi, ir jāizmanto vairākas valodas. T viņa 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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ir tas, ko Dieva Baznīcas turpināšana cenšas darīt. Un tāpēc šis buklets ir 
tulkots daudzās valodās. 

Jēzus mācīts vairums nepieņems Viņa ceļu: 

13 “ Ieej pa šaurajiem vārtiem; jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas 
ved uz iznīcību, un ir daudz tādu, kas iet pa tiem.  14 Tā kā šauri ir 
vārti un grūts ir ceļš, kas ved uz dzīvi, un ir maz tādu, kas tos 
atrod. ( Mateja 7: 13-14 ) 

Dieva valstības evaņģēlijs ved uz dzīvi! 

Varētu būt interesanti atzīmēt, ka, kaut arī vairumam kristīgo kristiešu 
šķiet noklusēts priekšstats, ka Kristus uzsvars bija uz Dieva valstības 
evaņģēlija sludināšanu , laicīgie teologi un vēsturnieki bieži ir sapratuši, ka 
tieši to māca Bībele. 

Tomēr pats Jēzus gaidīja, ka viņa mācekļi mācīs Dieva valstības 
evaņģēliju (Lūkas 9: 2,60). Tā kā nākamās valstības pamatā būs Dieva 
likumi, tā nesīs mieru un labklājību, un šo likumu ievērošana šajā laikmetā 
rada patiesu mieru (Psalms 119: 165; Efeziešiem 2:15). 

Un šīs labās ziņas par valstību bija zināmas Vecās Derības rakstos. 

3. Vai Valstība bija pazīstama Vecajā Derībā? 

Jēzus pirmais un pēdējais ierakstītais sprediķis bija Dieva valstības 
evaņģēlija pasludināšana (Marka 1: 14-15; Apustuļu darbi 1: 3). 

Dieva valstība ir kaut kas tāds, par ko Jēzus laika ebrejiem vajadzēja kaut 
ko zināt, kā tas tika minēts viņu rakstos, kurus mēs tagad saucam par 
Veco Derību. 

Daniels stāstīja par valstību 
T viņš pravietis Daniel rakstīja : 

40 Un ceturtā valstība būs tikpat stipra kā dzelzs, ciktāl dzelzs 
saplīst un sagrauj visu; un tāpat kā dzelzs, kas sasmalcina, šī 
valstība sadalīsies gabalos un sagraus visus pārējos. 41 tā kā jūs 
redzējāt pēdas un kāju pirkstus, daļēji no podnieka māla un daļēji 
no dzelzs, valstība tiks sadalīta; tomēr dzelzs stiprībai tajā jābūt, 
tāpat kā jūs redzējāt dzelzi sajauktu ar keramikas mālu. 42 Un tā kā 
pēdu pirksti bija daļēji no dzelzs un daļēji no māla, tā arī valstība 
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būs daļēji spēcīga un daļēji trausla. 43 Kā jūs redzējāt dzelzi, kas 
sajaukta ar keramikas māliem, viņi sajauksies ar cilvēku 
sēklām; bet viņi nepievienosies viens otram, tāpat kā dzelzs 
nesajaucas ar māliem. 44 Un šo ķēniņu dienās debesu Dievs 
nodibinās valstību, kas nekad netiks iznīcināta; un valstība netiks 
atstāta citiem ļaudīm; tas sadalīsies gabalos un patērēs visas šīs 
valstības, un tas stāvēs mūžīgi (Daniēla 2:40 -44). 

18 Bet Visaugstāko svētie saņems valstību un valdīs tai mūžīgi, 
mūžīgi mūžos ”. (Daniēla 7:18). 

21 “ Es skatījos; un tas pats rags karoja pret svētajiem un valdīja 
pret viņiem 22, līdz nāca Dienu senatne un tika pasludināts 
spriedums par labu Visaugstāko svētajiem , un pienāca laiks 
svētajiem valdīt valstībā. . ( Daniēla 7: 21-22 ) 

No Daniela mēs uzzinām, ka pienāks laiks, kad Dieva Krīnums iznīcinās šīs 
pasaules valstības un ilgs mūžīgi. Mēs arī uzzinām, ka svētajiem būs sava 
loma šīs valstības uzņemšanā . 

Daudzi porcijas Daniēla pravietojumiem ir mūsu laiku ar 21 st gadsimta . 

Ievērojiet dažus fragmentus no Jaunās Derības: 

12 “ Desmit ragi, kurus jūs redzējāt, ir desmit karaļi, kuri pagaidām 
nav saņēmuši valstību, bet viņi vienu stundu saņem autoritāti kā 
karaļi ar zvēru. 13 Tie ir viena prāta, un viņi zvēram piešķirs savu 
varu un varu. 14 Viņi karos ar Jēru, un Jērs tos pārvarēs, jo Viņš ir 
kungu kungs un ķēniņu ķēniņš; un tie, kas ir pie Viņa, ir aicināti, 
izredzēti un uzticīgi. ” (Atklāsmes 17: 12-14) 

Tātad , gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā mēs redzam jēdzienu, ka būs 
beidzama zemes valstība ar desmit daļām un ka Dievs to iznīcinās un 
nodibinās savu valstību. 

Jesaja mācīja par valstību 
Dievs iedvesmoja Jesaja, lai rakstītu par Dieva Valstības pirmo daļu , 
tūkstoš gadu valdīšanu, kas pazīstama kā tūkstošgades, šādā veidā: 

1 No Jesse cilmes iznāks stienis, un no viņa saknēm izauga 
filiāle. 2 Tā Kunga Gars gulstas uz Viņu, Gudrības un 
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sapratnes Gars, Padoma un varenības Gars, Zināšanu un Kunga 
baiļu gars. 

3 Viņš priecājas par Kunga bailēm, un Viņš netiesās pēc viņa acīm, 
nedz izlemj, dzirdot ausis; 4 Bet ar taisnību Viņš tiesās 
nabadzīgos un izlemj taisnīgi 

zemes lēnprātīgajiem; Viņš sitīs zemi ar savas mutes stieni, un ar 
lūpu elpu Viņš nogalinās ļaunos. 5 Taisnība būs viņa jostas 
josta, bet uzticamība - jostas josta. 

6 “ Vilks dzīvos arī ar jēru; leopards gulēs kopā ar jauno kazu, teļš 
un jaunais lauva un tauki kopā; Un viņu vadīs mazs bērns. 7 Govs 
un lācis ganās; Viņu jaunie gulēsies kopā; Un lauva ēdīs salmus 
tāpat kā vērsis. 8 Bērns, kurš baro bērnu ar krūti, spēlējies pa 
kobras caurumu, un atšķiršanas bērns ieliek savu roku kņadas 
durtiņā. 9 Viņi nesāpēs un neiznīcinās visā Manā svētajā kalnā, jo 
zeme būs Kunga atziņu pilna, jo ūdeņi klāj jūru. 

10 " Un šajā dienā ir jābūt Saknes Jeses, un kas stāvēs kā banner uz 
cilvēkiem; Jo pagāni meklēs Viņu, un Viņa atpūtas vieta būs 
krāšņa. ” (Jesajas 11: 1-10) 

Iemesls, kāpēc es to nosaucu par Dieva Kunga pirmo mākslu vai pirmo 
posmu , ir tas, ka tas ir laiks, kad tas būs fizisks (pirms laika, kad svētā 
pilsēta - Jaunā Jeruzaleme nolaidīsies no debesīm, Atklāsmes grāmata - 
21) un ilgs tūkstoš gadus . Jesaja apstiprināja šīs fāzes fizisko aspektu, 
turpinot: 

11 Tajā dienā notiks, ka Tas Kungs atkal otro reizi pieliek roku, lai 
atgūtu savu palikušo cilvēku paliekas - no Asīrijas un Ēģiptes, no 
Patras un Kušas, no Elamas un Šināra, no Hamatas un jūras salas. 

12 Viņš uzstādīs tautu reklāmkarogu, saliks Izraēla izstumtos un 
pulcēs Jūdas izklīdušos no četriem zemes stūriem. 13 Arī Efraima 
skaudība izzudīs , un Jūdas pretinieki tiks nogriezti; Efraims 
neapskaudīs Jūdu, un Jūda nemocīs Efraimu. 14 Bet viņi lido uz 
filistiešu pleca uz rietumiem; Viņi kopā izlaupīs austrumu 
cilvēkus; Viņi uzliks savu roku uz Edomu un Moabu; Un Amona 
tauta viņiem paklausīs. 15 Tas Kungs pilnīgi iznīcinās Ēģiptes jūras 
mēli; Ar savu vareno vēju Viņš kratīt dūri pār upi, un streiks to 
septiņiem plūsmās, un dara vīrieši šķērsot sauss - kājām. 16 Tur būs 
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ceļš Viņa tautas paliekām, kas paliks no Asīrijas, kā tas bija 
Izraēlam dienā, kad viņš nāca klajā no Ēģiptes zemes. ( Jesajas 11: 
11-16 ) 

Jesaja iedvesmoja arī rakstīt: 

2 Pēdējās dienās notiks, ka Tā Kunga nama kalns tiks izveidots 
kalnu virsotnē un tiks paaugstināts virs kalniem; Un pie tā plūdīs 
visas tautas. 3 Daudzi cilvēki nāks un sacīs: “ Nāciet un ejam 
augšup uz Tā Kunga kalnu , Jēkaba Dieva namu; Viņš mācīs mums 
savus ceļus, un mēs staigāsim pa Viņa takām. " Jo no Ciānas izies 
likumu , Un Tā Kunga vārdu no Jeruzalemes. 4 Viņš spriedīs starp 
tautām un pārmetīs daudzus cilvēkus; Viņi sitīs savus zobenus 
arkliem un šķēpus atzarošanas āķiem; Tauta n ot lifts up zobenu 
pret tautu, ne nemācīsies karu vairs . ... 11 Cilvēka cēlsirdīgais 
izskats tiks pazemots, cilvēku lētticība tiks noliekta, un tikai Kungs 
tajā dienā tiks paaugstināts. (Jesajas 2: 2-4 , 11 )   

Tātad , tas būs utopiska laiks miers uz zemes. U ltimately, tas būs mūžīgi, 
ar Jēzus nolēmumu. Balstoties uz dažādiem Svētajiem Rakstiem (Psalms 
90: 4; 92: 1; Jesajas 2:11; Hozes 6: 2), ebreju Talmuds māca, ka tas ilgst 
1000 gadus ( Babilonijas Talmuds: Tractate Sanhedrin Folio 97a ). 

Es saiah iedvesmoja arī rakstīt šādi: 

6 Jo mums piedzimst bērns, un mums tiek dots dēls; Un valdība 
būs uz viņa pleca. Un Viņa vārdu sauks Brīnišķīgais, padomnieks, 
varenais Dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. 7 Viņa valdības un 
miera pieaugumam nebūs laika beigām, Dāvida tronī un pār Viņa 
valstību izdot rīkojumu un nodibināt to ar spriedumu un 
taisnīgumu. No tā laika uz priekšu, pat uz visiem laikiem. To 
izpildīs Saimnieku Kunga centība. (Jesajas 9: 6-7) 

Ievērojiet, ka Jesaja teica, ka Jēzus nāks un nodibinās valstību ar 
valdību. Kaut arī daudzi, kas atzīst Kristu, citē šo fragmentu, it īpaši katra 
gada decembrī, viņi mēdz aizmirst, ka tas pravieto vairāk, nekā tas, ka 
Jēzus būs dzimis . Bībelē parādīts, ka Dieva Kundzībai ir valdība ar 
likumiem par subjektiem un ka Jēzus būs pār to. Jesaja, Daniels un citi to 
pravietoja. 
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Dieva likumi ir mīlestības ceļš ( Mateja 22: 37–40 ; Jāņa 15:10), un uz šiem 
likumiem tiks attiecināta Dieva Kunga domāšana . Tāpēc Dieva Kungība , 
neskatoties uz to, cik daudzi no pasaules uzskatiem to balstīs uz mīlestību. 

Psalmi un vairāk 

Dievs iedvesmoja rakstīt par gaidāmo Dieva Valstību ne tikai Daniēlu un 
Jesaja. 

Ezekiels tika iedvesmots rakstīt, ka tās Izraēla ciltis (ne tikai jūdi), kuras 
bija izkaisītas Lielās ciešanas laikā, tiks sapulcētas tūkstošgades valstībā: 

17 Tāpēc sakiet: “Tā saka Tas Kungs Dievs: “ Es jūs sapulcināšu no 
tautām, sapulcināšu jūs no valstīm, kurās jūs esat izkaisīti, un es 
jums došu Izraēla zemi. " " 18 Un viņi dosies tur, un viņi paņemtu 
visus savus riebīgi lietas un visas tās negantības no 
turienes. 19 Tad es viņiem došu vienu sirdi un ielikšu viņos jaunu 
garu, izņemšu akmeņaino sirdi no viņu miesas un iedošu viņiem 
miesas sirdi 20, lai viņi varētu stāties Manos likumos un ievērot 
Manus spriedumus un dari tos; un viņi būs Mana tauta, un es 
būšu viņu Dievs. 21 Bet tiem, kuru sirdīs seko vēlme pēc viņu 
nicināmajām lietām un negantībām, es atlīdzināšu viņu darbus 
uz viņu pašu galvas, ” saka Kungs Dievs. ( Ecēhiēla 11: 17-21 ) 

Izraēla cilšu pēcnācēji vairs netiks izkliedēti, bet paklausīs Dieva likumiem 
un pārstās ēst riebīgas lietas (3. Mozus 11; 5. Mozus 14). 

Psalmos par Dieva valstības labajām ziņām ievērojiet: 

27 Visus pasaules galus atcerēsies un vērsīsies pie Kunga, un visas 
tautu ģimenes pielūgs jūsu priekšā. 28 Jo valstība ir Tā Kunga 
valstība, un Viņš valda pār tautām. ( Psalmi 22: 27-28 ) 

6 Tavs tronis, ak Dievs, ir mūžīgi mūžos; Taisnības skafandrs ir jūsu 
valstības skeptrs. ( Psalmi 45: 6 ) 

1 Ak, dziediet Kungam jaunu dziesmu! Dziediet Tam Kungam, visa 
zeme. 2 Dziediet Tam Kungam, svētiet Viņa vārdu; Katru dienu 
sludiniet labās ziņas par Viņa pestīšanu. 3 Pasludiniet Viņa slavu 
tautu starpā, Viņa brīnumus visu tautu starpā. (Psalmi 96: 1-3 ; arī 
sal. Ar 1. hroniku 16: 23-24 ) 
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10 Visi tavi darbi slavē tevi, Kungs, un svētie tevi svētīs. 11 Viņi runās 
par jūsu valstības godību un runās par jūsu spēku, 12 Lai cilvēku 
dēliem darītu zināmus savus varenos darbus un Viņa valstības 
krāšņās majestātiskumu. 13 Jūsu valstība ir mūžīga valstība, un jūsu 
valdīšana pastāv visās paaudzēs.   ( Psalms 145: 10-13 ) 

Arī dažādi Vecās Derības rakstnieki rakstīja par valstības aspektiem 
(piemēram, Ecēhiēla 20:33; Obadija 21; Miika 4: 7). 
Tātad, kad Jēzus sāka mācīt Dieva valstības evaņģēliju , viņa tiešā 
auditorija bija zināma pamata jēdziena izpratnē . 
  
  

4. Vai apustuļi mācīja Valstības evaņģēliju? 

Lai gan daudzi darbojas līdzīgi evaņģēlija ir tikai labas ziņas par Jēzus 
personību, realitāte ir tāda, ka Jēzus sekotājiem mācīja Dieva valstības 
evaņģēlijs . Tā ir Jēzus atnestā vēsts. 
Pols mācīja Dieva valstību 
Apustulis P auls rakstīja par Dieva un Jēzus piederību: 

8 Un viņš iegāja sinagogā un trīs mēnešus drosmīgi runāja, 
spriedams un pārliecinādams par Dieva valstības lietām (Apustuļu 
darbi 19: 8). 

25 Un tiešām, tagad es zinu, ka jūs visi, starp kuriem esmu devies 
sludināt Dieva valstību (Apustuļu darbi 20:25). 

23 Kad viņi bija iecēluši viņam dienu, daudzi atnāca pie viņa 
naktsmājās, kuriem viņš no rīta līdz vakaram paskaidroja un 
svinīgi liecināja par Dieva valstību, pārliecinādams viņus par Jēzu 
gan no Mozus likuma, gan praviešiem . … 31 sludina Dieva valstību 
un ar pārliecību māca lietas, kas attiecas uz Kungu Jēzu Kristu , 
neviens viņu neaizliedz (Apustuļu darbi 28:23 , 31). 

Ievērojiet, ka Dieva piederība neattiecas tikai uz Jēzu (kaut arī Viņš ir 
tā galvenā sastāvdaļa), jo Pāvils arī mācīja par Jēzu atsevišķi no tā, ko viņš 
mācīja par Dieva piederību. 
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Pāvils to arī sauca par Dieva evaņģēliju, bet tas joprojām bija Dieva 
valstības evaņģēlijs : 

9 … mēs jums sludinājām Dieva evaņģēliju … 12, lai jūs stātos cienīgi 
pēc Dieva, kurš jūs aicina savā valstībā un godībā . (1. 
Tesaloniķiešiem 2: 9,12) 

Pāvils to arī sauca par Kristus evaņģēliju (Romiešiem 1:16). " Labs 
vēstījums " Jēzus, ziņu, ka viņš māca. 

Iedomājieties, ka tas nebija tikai evaņģēlijs par Jēzus Kristus personu vai 
tikai par personīgo pestīšanu. Pāvils teica Kristus evaņģēlijs iekļautas 
paklausot Jēzus, Viņa atgriešanos , un Dieva spriedumu: 

6 … Dievs ar mokām atmaksās tos, kas jūs satrauc , 7 un dod jums 
atpūsties kopā ar mums, kad Kungs Jēzus tiek parādīts no 
debesīm ar saviem varenajiem eņģeļiem, 8 liesmojošā ugunī, 
atriebjoties tiem, kas nepazīst Dievu. un tiem, kas nepaklausa 
mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijam. 9 Tie tiks sodīti ar mūžīgu 
iznīcināšanu no Kunga klātbūtnes un no Viņa spēka godības, 10 kad 
Viņš tajā dienā ieradīsies pagodināts savos svētajos un tiks 
apbrīnots starp visiem, kas tic, jo mūsu liecība starp jums ticēja (2. 
Tesaloniķiešiem 1: 6-10). 

Jaunā Derība parāda, ka valstība ir kaut kas tāds, ko mēs saņemsim, nevis 
tas, ka mēs to tagad pilnībā iegūstam : 

28 mēs saņemam valstību, kuru nevar satricināt (Ebrejiem 12:28). 

Mēs varam aptvert un pārdomāt, ka tagad mēs esam daļa no Dieva 
Kunga, bet neesam tajā pilnībā ienākuši. 

Pāvils īpaši apstiprināja, ka tas pilnībā neieiet Dieva kā mirstīga cilvēka 
domās, kā tas notiek pēc augšāmcelšanās: 

50 Bet to es saku, brāļi, ka miesa un asinis nevar mantot Dieva 
valstību; arī korupcija manto nekorupciju. 51 Lūk, es jums saku 
noslēpumu: mēs ne visi gulēsim, bet mēs visi tiksim mainīti -
 52 vienā mirklī, acs mirklī, pēdējā trumpī. Jo skanēs trompete, un 
mirušie tiks augšāmcelti neglābjami, un mēs tiksim mainīti (1. 
Korintiešiem 15: 50-52). 
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1 Tāpēc es jūs apsūdzu Dieva un Kunga Jēzus Kristus priekšā, kurš 
tiesās dzīvos un mirušos pēc Viņa parādīšanās un Viņa valstības 
(2. Timotejam 4: 1). 

Pāvils to ne tikai mācīja, ka Jēzus nodos Dieva zināšanu Tēvam : 

20 Bet tagad Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem un ir kļuvis par 
pirmo iemigto cilvēku augļiem. 21 Jo tā kā caur cilvēku nāve nāca, 
no cilvēka nāca arī augšāmcelšanās. 22 Jo kā visi Ādams mirst, tāpat 
arī Kristū visi tiks dzīvi. 23 Bet katrs savā secībā: Kristus ir pirmie 
augļi, pēc tam tie, kas ir Kristus Viņa atnākšanas laikā. 24 Tad 
pienāk beigas, kad Viņš nodod valstību Dievam Tēvam, kad Viņš 
izbeidz visu varu un visas autoritātes un varu. 25 Jo Viņam ir 
jāvalda, līdz Viņš visus ienaidniekus noliks zem kājām. (1. 
Korintiešiem 15: 20-25). 

Pāvils arī mācīja, ka netaisnīgie (baušļu pārkāpēji) nemanīs Dieva 
Kungsību: 

9 Vai jūs nezināt, ka netaisnīgie nemantos Dieva valstību? Neļauj 
sevi maldināt. Ne izklaidīgie, ne elku pielūdzēji, ne laulības 
pārkāpēji, ne homoseksuāļi, ne sodomīti, ne 10, ne zagļi, ne 
iekārotie, ne dzērāji, ne nemiernieki, ne izspiešanas nemantos 
Dieva valstību (1. Korintiešiem 6: 9-10). 

19 Tagad miesas darbi ir acīmredzami: laulības pārkāpšana, 
netiklība, nešķīstība, netiklība, 20 elku pielūgšana, burvība, naids, 
strīdi, greizsirdība, dusmu uzliesmojumi, savtīgas ambīcijas, 
nesaskaņas, ķecerības, 21 skaudība, slepkavības, piedzeršanās, 
atceres un tamlīdzīgi; par ko es jums iepriekš saku, tāpat kā es arī 
pagātnē teicu, ka tie, kas šādas lietas praktizē, nebūs mantojuši 
Dieva valstību (Gal. 5: 19-21). 

5 To jūs zināt, ka neviens izklaidētājs, nešķīsts cilvēks un ne 

kārotajam cilvēkam, kurš ir elku pielūdzējs, ir jebkāda mantojuma 
klātbūtne Kristus un Dieva valstībā (Efeziešiem 5: 5). 

Dievam ir standarti un viņš prasa grēku nožēlu, lai varētu iekļūt Viņa 
valstībā. Apustulis Pāvils brīdināja , ka daži nevarētu mācīt, ka Jēzus 
evaņģēlijs ir atbilde, bet cits ir : 
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3 Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus 
Kristus, 4 kurš sevi atdevis par mūsu grēkiem, lai Viņš mūs 
atbrīvotu no šī ļaunā laikmeta saskaņā ar mūsu Dieva un Tēva 
gribu, 5 kam gods. mūžīgi mūžos. Āmen. 6 Es brīnos, ka jūs tik drīz 
novēršaties no Tā, kas jūs aicināja Kristus žēlastībā, pie cita 
evaņģēlija, 7 kas nav cits; bet ir daži, kas jūs satrauc un vēlas 
sagrozīt Kristus evaņģēliju. 8 Bet pat ja mēs vai eņģelis no debesīm 
jums sludina citu evaņģēliju, nekā tas, ko mēs jums esam 
sludinājuši, lai viņš tiek nolādēts! 9 Kā mēs jau teicām iepriekš, 
tāpēc tagad es atkal saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju 
nekā tas, ko esat saņēmis, lai tas tiek nolādēts. (Galatiešiem 1: 3 -
9)  

3 Bet es baidos, lai kaut kā čūska maldinātu Ievu ar savu veiklību, 
tāpēc jūsu prāts var tikt samaitāts no vienkāršības, kāda ir 
Kristū. 4 Jo, ja tas, kurš nāk, sludina citu Jēzu, kuru mēs neesam 
sludinājuši, vai ja jūs saņemat atšķirīgu garu, ko neesat saņēmis, 
vai citu evaņģēliju, kuru jūs neesat pieņēmis, tad jūs droši vien to 
panesat! (2. Korintiešiem 11: 3 - 4) 

Kas bija " cits " un " atšķirīgs, " faktiski viltus , evaņģēliju? 

Viltus evaņģēlijam ir dažādas daļas. 

Kopumā viltus evaņģēlijs ir domāt, ka jums nav jāpaklausa Dievam 
un patiesi jācenšas dzīvot patiesi pēc Viņa veida, vienlaikus apgalvojot, ka 
pazīst Dievu (sal. Mateja 7: 21-23) . Tā mēdz būt egoistiski orientēta. 

Čūska pamudināja Ievu krist viltus evaņģēlijam gandrīz pirms 6000 gadiem 
(3. Mozus grāmata) - un cilvēki ir ticējuši, ka viņi zina labāk nekā Dievs, un 
viņiem pašiem jāizlemj par ļaunu un ļaunu. Y es, kad Jēzus nāca, Viņa 
vārds bieži tika pievienots dažādiem viltus evaņģēliju - un tas ir 
bijis turpinājumam ing un turpinās uz laiku gala Antikristu. 

Apustul Pāvila laikā viltus evaņģēlijs patiesībā bija gnostiķis / mistiķis 
patiesības un kļūdu sajaukums . Gnostiķi būtībā uzskatīja, ka īpaša 
zināšanas bija to, kas bija nepieciešams, lai sasniegtu garīgu ieskatu, 
ieskaitot pestīšanu. Gnostiķiem bija tendence uzskatīt, ka tam, ko izdarīja 
miesa, nebija īpašu seku un viņi bija pret Dieva paklausīšanu tādās lietās 
kā septītās dienas sabats . Viens no šādiem viltus vadītājiem bija Sīmanis 
Maguss , kuru brīdināja apustulis Pēteris (Apustuļu darbi 8: 18-21). 
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Bet tas man nav viegli 
Jaunās Derības liecina, ka Filips māca K ARALISTE no Dieva: 

5 Tad Filips devās lejā uz Samarijas pilsētu un sludināja viņiem 
Kristu . … 12 Viņi ticēja Filipam, sludinot lietas par Dieva 
valstību … (Ap. D. 8: 5,12). 

Bet Jēzus, Pāvils un mācekļi mācīja, ka nav ieiet Dieva valstībā: 

24 Bet Jēzus, redzēdams, ka viņš kļūst ļoti noskumis, sacīja: “ Cik 
grūti tiem, kam ir bagātība, iekļūt Dieva valstībā!  25 Jo kamieļam ir 
vieglāk iziet caur adatas aci nekā bagātam cilvēkam iekļūt Dieva 
valstībā. ” 

26 Un tie, kas dzirdēja, sacīja " Kas tad var tikt pestīts? ” 

27 Bet Viņš sacīja: “ Tas, kas cilvēkiem nav iespējams, ir iespējams 
ar Dievu. ” ( Lūkas 18: 24–27 ) 

22 “ Mums caur daudzām ciešanām jāieiet Dieva valstībā ” (Ap. D. 
14:22). 

3 Mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, brāļi, kā tas der, jo 
jūsu ticība aug ārkārtīgi un ikviena no jums mīlestība ir ļoti pret 
otru 4, tāpēc ka mēs paši ar jums lepojamies starp jūsu draudzēm. 
Dievs par jūsu pacietību un ticību visās jūsu piedzīvotajās 
vajāšanās un ciešanās, 5 kas ir acīmredzams Dieva taisnīgā 
sprieduma pierādījums, ka jūs varat uzskatīt par Dieva valstības 
cienīgu, no kuras jūs arī ciešat; 6 Tā kā Dievam ir taisnība ar 
ciešanām atmaksāt tiem, kas jūs satrauc , 7 un dot jums grūtībās 
nonākušo atpūtu pie mums, kad Kungs Jēzus tiek atklāts no 
debesīm ar saviem varenajiem eņģeļiem (2.Tesaloniķiešiem 1: 3-7 
). 

Grūtību dēļ tikai daži šajā laikmetā tiek aicināti un izraudzīti, lai piedalītos 
tajā (Mateja 22: 1-14; Jāņa 6:44; Ebrejiem 6: 4-6). Citus sauksim vēlāk, jo 
Bībelē parādīts, ka tie, “ kas kļūdījās garā , sapratīs, bet tie, kas sūdzējās, 
mācīsies mācību ” (Jesajas 29:24). 

Pēteris mācīja Valstību 
Apustulis Pēteris mācīja, ka valstība ir mūžīga un ka 
ir cītīgi jāpakļaujas Dieva evaņģēlijam, pretējā gadījumā būs tiesa: 
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10 Tāpēc, brāļi, esiet vēl rūpīgāki, lai pārliecinātos par savu 
aicinājumu un vēlēšanām, jo, ja jūs darāt šīs lietas, jūs nekad 
nepaklupsit; 11 Jo tāpēc jums tiks bagātīgi nodrošināta ieeja mūsu 
Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mūžīgajā valstībā (2. Pētera 1: 10-
11). 

17 Jo ir pienācis laiks tiesai sākties pie Dieva nama; un ja tas 
vispirms sākas ar mums, ar ko beigsies tie, kas nepaklausa Dieva 
evaņģēlijam? (1. Pētera 4:17). 

Pēdējā grāmata s no Bībeles un Karalisti 
Bībelē māca, ka “ Dievs ir mīlestība ” (1. Jāņa 4: 8,16) un Jēzus ir Dievs 
(Jāņa 1: 1,1 4) - Dieva Kungam ir valdnieks, kurš ir mīlestība un kura likumi 
atbalsta mīlestību , nav naida (sal. Atklāsmes 22: 14-15) . 

Pēdējā grāmata Bībelē īpaši apspriež K ARALISTE Dieva. 

15 Tad atskanēja septītais eņģelis: Un debesīs atskanēja skaļas 
balsis, sakot: “ Šīs pasaules valstības ir kļuvušas par mūsu Kunga 
un Viņa Kristus valstībām, un Viņš valdīs mūžīgi 
mūžos! ” (Atklāsmes 11:15). 

Jēzus valdīs valstībā! Un Bībele atklāj divus Viņa nosaukumus: 

16 Un uz viņa mantiņas un augšstilba ir uzrakstīts vārds: Ķēniņu 
ķēniņš un kungu kungs (Atklāsmes 19:16). 

Bet vai Jēzus ir vienīgais, kurš valdīs? Ievērojiet šo fragmentu: 

4 Un es redzēju troņus, un viņi sēdēja uz tiem, un viņiem tika 
uzticēta tiesa. Tad es redzēju to cilvēku dvēseles, kuriem bija 
nocirstas galvas par viņu liecību Jēzum un Dieva vārdu, kuri nebija 
pielūdzuši ne zvēru, ne viņa attēlu un nebija saņēmuši viņa zīmi uz 
viņu pieres vai uz rokām. Un viņi dzīvoja un valdīja kopā ar Kristu 
tūkstoš gadu . . . 6 Svētīgs un svēts ir tas, kas ņem līdzdalību pie 
pirmās augšāmcelšanās. Šādā gadījumā otrajai nāvei nav spēka, 
bet viņi būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu 
tūkstoš gadu (Atklāsmes 20: 4,6). 

Patiesie kristieši tiks augšāmcelti, lai valdītu kopā ar Kristu tūkstoš 
gadu! Tāpēc, ka valstība ilgs mūžīgi (Atklāsmes 11:15), bet šī pieminētā 
valdīšana bija tikai tūkstoš gadu . T viņa ir iemesls, kāpēc es atsaucos uz šo 
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agrāk kā pirmo posmu valstības - fiziski, ir Millennial , fāzes pretstatā gala, 
daudz garīgo, posmā .   

A daži notikumi ir uzskaitīti Atklāsmes grāmatā, kas notiek starp Millennial 
un beigu posmos par Dieva valstību : 

7 Kad tūkstoš gadu termiņš būs beidzies, sātans tiks atbrīvots no 
sava cietuma 8 un dosies maldināt tautas, kas atrodas četros 
zemes nostūros - Gogā un Magogā, lai pulcētu tās kaujai, kuru 
skaits ir jūras smiltis. … 11 Tad es redzēju lielu baltu troni un To, 
kurš uz tā sēdēja, no kura sejas bēga zeme un debesis. Un viņiem 
netika atrasta vieta. 12 Un es redzēju mirušos, mazus un lielus, 
stāvam Dieva priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Un tika atvērta 
vēl viena grāmata, kas ir Dzīves grāmata. Un mirušie tika vērtēti 
pēc viņu darbiem pēc tā, kas rakstīts grāmatās. 13 Jūra atdeva 
mirušos, kas tajā atradās, un Nāve un Hadess nodeva mirušos, kas 
viņos bija. Un viņus tiesāja katrs pēc viņa darbiem. 14 Tad Nāve un 
Hades tika iemesti uguns ezerā. Šī ir otrā nāve. 15 Un ikviens, kas 
nav atrodams Dzīves grāmatā, tika iemests uguns ezerā 
(Atklāsmes 20: 7-8, 11-15). 

Atklāsmes grāmata parāda, ka būs vēlāks posms, kas notiks pēc tūkstoš 
gadu valdīšanas un pēc otrās nāves: 

1 Tagad es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis 
un pirmā zeme bija pagājuši. Arī jūras vairs nebija. 2 Tad es, Jānis, 
ieraudzīju svēto pilsētu Jauno Jeruzalemi, no debesīm nokāpjam 
no Dieva un sagatavojamies kā savam vīram izrotātā līgava. 3 Un es 
dzirdēju skaļu balsi no debesīm sakām: “ Lūk, Dieva telts ir pie 
cilvēkiem, un Viņš dzīvos pie viņiem, un viņi būs Viņa tauta. Pats 
Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. 4 Un Dievs noslaucīs katru 
asaru no viņu acīm; vairs nebūs ne nāves, ne bēdu, ne 
raudāšanas. Sāpes vairs nebūs, jo iepriekšējās lietas ir 
pagājušas. ” (Atklāsmes 21: 1-4) 

1 Un viņš parādīja man tīru dzīves ūdens upi, skaidru kā kristāls, 
kas cēlies no Dieva un Jēra troņa. 2 Tās ielas vidū un abpus upei 
atradās dzīvības koks, kas nesa divpadsmit augļus, katrs koks 
katru mēnesi nesot savus augļus. Koka lapas bija tautas 
dziedināšanai. 3 Un vairs nebūs lāsta, bet tajā atradīsies Dieva un 
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Jēra tronis, un Viņa kalpi Viņam kalpos. 4 Viņi redzēs Viņa seju, un 
Viņa vārds būs uz viņu pieres. 5 Tur nebūs nakts: viņiem nav 
vajadzīga ne lampiņa, ne saules gaisma, jo Kungs Dievs viņiem 
dod gaismu. Un viņi valdīs mūžīgi mūžos. (Atklāsmes 22: 1-5) 

Ievērojiet, ka šī valdīšana, kas notiek pēc tūkstoš gadiem, ietver Dieva 
kalpus un ilgst mūžīgi. Svētā Pilsēta, kas tika sagatavota debesīs, pametīs 
debesis un nāks uz zemes. Tas ir Dieva Krīvības pēdējā 
posma sākums.   Laiks, kurā NEVAJADZIET DAUDZ Sāpju vai ciešanu! 

Lēnprātīgie manto zemi (Mateja 5: 5) un visas lietas (Atklāsmes 21: 
7). Zeme, ieskaitot Svēto pilsētu, kas tai atradīsies, būs labāka, jo tiks 
īstenoti Dieva ceļi. Saprotiet, ka : 

7 No Viņa valdības pieauguma un miera šeit nebūs gala (Jesajas 9: 
7). 

Skaidrs , ka būs būs izaugsme pēc noslēguma posms K aralistes Dieva ir 
sācies , jo viss būs paklausīt Dieva valdība . 

Šis būs krāšņākais laiks: 

9 Bet kā rakstīts: “ Acis nav nedz redzējuši, nedz dzirdējuši, un arī 
cilvēka sirdī nav ienācis tas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu 
mīl. ” 10 Bet Dievs tos mums ir atklājis caur savu Garu ( 1. Kor. 2: 9-
10 ). 

Tas ir mīlestības, prieka un mūžīgā mierinājuma laiks. Tas būs fantastisks 
laiks! Dieva valstība padarīs fantastiski labāku mūžību. Vai jūs nevēlaties, 
lai tajā piedalītos? 

5. Avoti ārpus Jaunās Derības mācīja Dieva Valstību 
Vai pirmie Kristus profesori domāja, ka viņiem vajadzēja sludināt 
burtiskā Dieva Valstības evaņģēliju? 
Jā. 
Gadus atpakaļ, ar lekciju, ko profesors Bart Ehrman Universitātes North 
Carolina , viņš vairākkārt , un pareizi, uzsvēra, ka atšķirībā no ticīgu cilvēku 
šodien, Jēzus un Viņa agrīnās sekotāji proc laimed Dieva valstība. Kaut Dr. 
Ehrman ir vispārējā izpratne par kristietības ļoti atšķiras no tās, kurā Dieva 
Baznīcas turpināšana , mēs piekrītam, ka evaņģēlijs ir tas, ko Jēzus 
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pats pasludināja un Viņa sekotāji ticēja . Mēs arī piekritīsim, ka daudzi 
kristieši, kurus apgalvoja mūsdienās, to nesaprot. 

Vecākais saglabātais pēc Jaunās Derības rakstīšana un sprediķis 
K ARALISTE Dieva bija liela daļa no tā, kas tiek apgalvots, ka " vecākā 
pilnīga Chr istian sprediķis, kas ir saglabājusies " (Holmes MW Senā 
kristiešu sprediķis Apustulisko tēvu.. Grieķu Teksti un angļu valodu, 2nd 
ed Baker Grāmatas, Grand Rapids, 2004 , 102. lpp. ). Šis senais kristiešu 
sprediķis satur šādus apgalvojumus par to : 

5: 5 Turklāt jūs, brāļi, zināt, ka mūsu palikšana miesas pasaulē ir 
nenozīmīga un pārejoša, taču Kristus apsolījums ir liels un 
brīnišķīgs: atpūsties gaidāmajā valstībā un mūžīgā dzīve. 

Iepriekš minētais paziņojums parāda, ka valstības nav tagad, bet nāks un 
būs mūžīga. Turklāt šajā senajā sprediķī teikts: 

6: 9 Ja pat tādi taisnīgi cilvēki kā šie ar saviem taisnīgajiem darbiem 
nespēj izglābt savus bērnus, kāda pārliecība mums ir par 
iekļūšanu Dieva valstībā, ja mēs nespējam noturēt savas kristības 
tīras un neaptraipītas? Vai kas būs mūsu aizstāvis, ja mums nav 
atrasti svēti un taisnīgi darbi? 9: 6 Tāpēc mīlēsim viens otru, lai mēs 
visi nonāktu Dieva valstībā. 11: 7 Tāpēc, ja mēs zinām, kas Dieva 
priekšā ir taisnība, mēs ieiesim viņa valstībā un saņemsim 
apsolījumus, kurus “ auss nav dzirdējuši, ne redzējuši, ne redzējuši 
cilvēka sirdi. ” 

12: 1 Gaidīsim tāpēc stundu pēc stundas Dieva valstību mīlestībā un 
taisnībā, jo mēs nezinām Dieva parādīšanās dienu. 12: 6 viņš 
saka : nāks mana Tēva valstība. 

Iepriekš minētie paziņojumi liecina, ka ir vajadzīga mīlestība, izmantojot 
atbilstošu dzīves, ka mēs vēl neesam ienāca K ARALISTE Dieva, un ka tas 
notiek pēc dienas Dieva parādās - kas ir pēc tam, kad Jēzus atgriezīsies 
vēlreiz. Tā i s Tēva valstība, un t viņš valstība ir ne tikai Jēzus. 

Tas ir intere dzelt ka vecākā acīmredzot kristiešu sprediķis , ka Dievs ļāva 
izdzīvot māca to pašu K ARALISTE no Dieva, ka Jaunā Derība māca, un 
arī Dieva Baznīcas turpināšana tagad māca (tas ir iespējams, ka tas varētu 
būt no faktiskās C hurch G od , bet manas ierobežotās grieķu valodas 
zināšanas ierobežo spēju dot stingrāku deklarāciju) . 
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Otrā gadsimta draudzes vadītāji un Valstības evaņģēlijs 
Jāatzīmē, sākumā 2 nd gadsimta ka Papias A klausītājs Jāņa un 
draugs Polikarpa un uzskatīja par svētu, ko Romas 
katoļu , mācīja tūkstoš karaļvalsts. Eusebiuss ierakstīja, ka Papias mācīja: 

... būs tūkstošgades pēc augšāmcelšanās no mirušajiem, kad uz šīs 
zemes tiks nodibināta Kristus personīgā valdīšana . (Papias 
fragmenti, VI. Skat. Arī Eusebius, Baznīcas vēsture, 3. grāmata, 
XXXIX, 12) 

Papias mācīja, ka šis būs ļoti pārpilns laiks: 

Tādā pašā veidā [Viņš teica], ka kviešu graudi saražos desmit 

tūkstoš ausīm, un ka katrai ausij būtu desmit tūkstoši graudu, un 
katrs grauds iegūtu desmit mārciņas skaidru, tīru, smalku 
miltu; āboli, sēklas un zāle ražotos līdzīgās proporcijās; un ka visi 
dzīvnieki, kas barojas tikai ar zemes darbiem, kļūs mierīgi un 
harmoniski, kā arī pilnīgi pakļauti cilvēkam. ” [Liecības par šīm 
lietām ir rakstiski sniedzis Papias, senais cilvēks, kurš bija Jāņa 
dzirdētājs un Polikarpa draugs, ceturtajā viņa grāmatā; piecas 
grāmatas viņš sacerējis ...] (Fragments of Papias, IV) 

Pēc Jaunās Derības vēstule korintiešiem ir teikts: 

42: 1-3 Apustuļi par mums saņēma Evaņģēliju no Kunga Jēzus 
Kristus; Jēzus Kristus tika sūtīts no Dieva. Tātad Kristus ir no 
Dieva, un apustuļi ir no Kristus. Tāpēc abi nāca no Dieva gribas 
noteiktajā kārtībā. Tāpēc saņēmuši apsūdzību un pilnībā 
pārliecināti par mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos un 
Dieva Vārdā apstiprinājušies ar pilnīgu Svētā Gara pārliecību, viņi 
devās ar priecīgu vēsti, ka Dieva valstībai nākt. 

Smirnas polikarps bija agrīnais kristiešu līderis, kurš bija Jāņa māceklis, 
kurš bija pēdējais no sākotnējiem apustuļiem līdz d ie. Polikarpu c. 120-
135 AD mācīja : 

Svētīgi ir nabadzīgie, un tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem 
ir Dieva valstība . (Polikarps. Vēstule filipiešiem, II nodaļa. Ante-
Nicene tēvi, 1. sējums , rediģējuši Aleksandrs Roberts un Džeimss 
Dons aldsoni. Amerikāņu izdevums, 1885) 
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Tad, zinot, ka “ Dievs netiek ņirgāts ”, mums jāstājas Viņa baušļa 
un godības cienīgi ... Jo ir labi, ka viņi ir atrauti no kārībām, kas ir 
pasaulē, jo “ katra iekāre cīnās pret gars; “ Un “ ne netiklība, ne 
izpausme, ne ļaundarība pret cilvēci neiemantos Dieva 
valstību ”, ne tie, kas rīkojas pretrunīgi un neuzticīgi . ( turpat , V 
nodaļa) 

Tad kalposim Viņam bailēs un ar visu godbijību, tāpat kā Viņš pats 
mums ir pavēlējis, un kā apustuļi, kas mums sludināja Evaņģēliju, 
un pravieši, kuri iepriekš pasludināja Kunga atnākšanu . (turpat, VI 
nodaļa) 

Tāpat kā citi Jaunajā Derībā, Polikarps mācīja, ka taisnīgie, 
nevis komandu pārtraucēji, manto Dieva Dieva mantojumu . 

Tika apgalvots, ka Polycarp ir mācījis arī šādus: 

Un nākamajā sabatā viņš sacīja: Klausieties, mani aicinājumi, mīļie 
Dieva bērni! Es jūs apbrīnoju, kad bīskapi bija klāt, un tagad es 
atkal jūs visus aicinu iet cienīgi un cienīgi Dieva Kunga ceļā ... Esiet 
uzmanīgi un atkal esiet gatavi! Lai jūsu sirds netiek 
nosvērts, jaunais bauslis runājot par mīlestību vienam pret otru, 
Viņa atnākšana pēkšņi izpaužas kā ātrs zibens, lielais tiesas 
spriedums ugunī, mūžīgā dzīvība, Viņa nemirstīgā valstība. Un 
visu, ko māca no Dieva, jūs zināt, meklējot iedvesmotos Rakstus, 
un uz jūsu sirdīm iegravējiet Svētā Gara pildspalvu, lai baušļi 
paliktu jūsos neizdzēšami. ” (Polikarpu dzīve, 24. nodaļa. JB 
Lightfoot, Apostolic Tēvi, 1889. gada 3.2 . Sēj., 488. – 506. Lpp.) 

Melito no Sardī , kurš bija Dieva Baznīcas vadītājs , c. 170 AD, mācīja: 

Jo tiešām likums, kas izdots evaņģēlijā, - vecais jaunajā, abi nāk 
kopā no Ciānas un Jeruzālemes; un baušļi, kas izdoti žēlastībā, un 
tips gatavajā produktā, un jēra dēls Dienā, un aitas cilvēkā, un 
cilvēks Dievā ... 

Bet evaņģēlijs kļuva par likuma un tā skaidrojumu 

piepildījums, kamēr baznīca kļuva par patiesības noliktavām ... 

Tas ir tas, kurš mūs atbrīvoja no verdzības brīvībā, no tumsas 
gaismā, no nāves dzīvē, no tirānijas no mūžīgās valstības . (Melito. 
Homīlija Pashā. 7., 40. , 68. pants. Tulkojums no Kerux: tiešsaistes 
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teoloģijas žurnāls . Http: //www.kerux .com / documents / 
KeruxV4N1A1.asp) 

Tādējādi no Dieva wa Karaliste ir zināms, ka kaut kas mūžīgs, un nevis 
vienkārši pašreizējo kristiešu vai katoļu baznīca un iekļauti Dieva likums. 

Vēl viena otrā gadsimta vidus vēstule mudina cilvēkus meklēt valstību: 

Tāpēc nevienam no jums vairs nešķiedieties un 
neatskatieties atpakaļ, bet labprāt tuvojieties Dieva valstības 
evaņģēlijam . (Romiešu Klements. Atzinības, X grāmata, XLV 
nodaļa. Izraksts no Ante-Nicene tēviem, 8. 
sējums. Rediģējuši Aleksandrs Roberts un Džeimss Do naldsons. 
Amerikāņu izdevums, 1886. ) 

Turklāt, kaut arī acīmredzot to nebija uzrakstījis īstajā baznīcā, otrā 
gadsimta vidus rakstā ar nosaukumu Hermas gans Roberta 
un Donaldsona tulkojumā četrpadsmit reizes izmantots izteiciens “ Dieva 
valstība ” . 

Patiesie kristieši un pat daudzi, kas tikai sludina Kristu , kaut 
ko zināja par Dieva piederību otrajā gadsimtā. 

Pat katoļu un austrumu pareizticīgo svētais Irēnijs saprata, ka pēc 
augšāmcelšanās kristieši iekļūs Dieva valdībā. Ievērojiet, ko viņš uzrakstīja, 
c. 180 AD : 

Tāds ir ticīgo stāvoklis, jo viņos pastāvīgi paliek Svētais Gars, kuru 
Viņš ir devis kristībās, un to uzņem paturētājs, ja viņš staigā 
patiesībā un svētumā, taisnīgumā un pacienta izturībā. Jo šai 
dvēselei ir augšāmcelšanās ticīgajos, un ķermenis, kas saņem 
dvēseli un līdz ar to ar Svētā Gara spēku, tiek uzaudzināts un 
nonāk Dieva valstībā . (Irēnijs, Sv., Lionas bīskaps. Armīniešu 
Robinsona tulkojumā no armēņu valodas. Apustuliskās 
sludināšanas demonstrēšana, 42. nodaļa. Wells, Somerset, 1879. 
gada oktobris). CO, 1920). 

Antiohijas Teofils mācīja: 

Es pieminu tikai Viņa labestību; ja es viņu saucu par K mandu, es 
tikai pieminu Viņa slavu… Jo, ja Viņš jau no paša sākuma būtu viņu 
padarījis nemirstīgu, viņš būtu viņu padarījis par Dievu. [..] Ne tad 
nemirstīgais, ne vēl mirstīgais Viņš viņu nepadarīja, bet, kā mēs 
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jau teicām iepriekš, spējīgs uz abiem; tā kā, ja viņš sliecas uz 
nemirstības lietām, turēdams pie Dieva baušļa, viņam jāsaņem 
atlīdzība no Viņa nemirstības un jākļūst par Dievu . (Teofilijs, 
Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Katoļu svētais Hipolitijs trešā gadsimta sākumā rakstīja: 

Un jūs saņemsiet Debesu valstību, jūs, kas, dzīvojot šajā dzīvē, 
pazina debesu ķēniņu. Un jūs būsit Dievības biedrs un Kristus 
līdzmantinieks, kuru vairs nepakļūst kārības vai kaislības un nekad 
vairs netiksit izniekots ar slimībām. Jo jūs esat kļuvis par 
Dievu : par visām ciešanām, kas jums piedzīvoja, būdami 
cilvēkam, tās Viņš jums piešķīra, jo bijāt no mirstīgas formas, bet 
lai arī kā tas būtu savienojams ar Dievu, šie Dievs ir apsolījis jums 
dot, jo jūs ir pielūgti un dzimuši nemirstībā . ( Hipolitijs. Visu 
ķecerību atspēkojums , X grāmata, 30. nodaļa ) 

Cilvēku mērķis ir tikt dievišķotiem gaidāmajā Dieva Valstībā. 

Problēmas otrajā un trešajā gadsimtā 
Neskatoties uz plašo piekrišanu, otrajā 
gadsimtā, uzcēlās prettiesisku apustuļu līderis Marcions . Marcion māca 
pretlikumīga Dieva , t viņš Bībeles un burtiskā K aralistes no Dieva. Lai arī 
Polikarps un citi viņu denonsēja, viņš diezgan ilgu laiku bija kontaktējies ar 
Romas baznīcu un šķita, ka tur viņš ietekmē . 

Otrajā un trešajā gadsimtā Aleksandrijā (Ēģiptē) alegoristi 
sāka darboties. Cilvēks y alegoristi iebilda pret nākamās valstības 
doktrīnu. Paziņojums par ziņojumu par kādu no šiem a llegorists: 

Dionysius dzimis cildenā un turīgā pagānu ģimenē Aleksandrijā, 
un viņš bija izglītots viņu filozofijā. Viņš aizgāja no pagānu skolām, 
lai kļūtu par Origena skolnieku, kuram izdevās pārņemt 
Aleksandrijas katehētiskās skolas pienākumus.  

Klements, Origens un gnostiķu skola ar savu izdomāto un 
alegorisko interpretāciju palīdzību sabojāja svēto oraku doktrīnas 
... viņi sev ieguva “ Alegoristu vārdu ” . ” Nepos publiski apkaroja 
alergāristus un apgalvoja, ka uz zemes būs Kristus valdīšana ...  

Dionīsijs strīdējās ar Nepos sekotājiem, un pēc viņa teiktā… “ tāds 
lietu stāvoklis, kāds tagad pastāv Dieva valstībā. ” Šis ir pirmais 
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pieminējums par Dieva valstību, kas pastāv pašreizējā baznīcu 
stāvoklī… 

Nepos pārmeta viņu kļūdu, parādot, ka Debesu valstība nav 
alegoriska, bet gan ir burtiskā mūsu Kunga valstība, kas 
augšāmceljas mūžīgajā dzīvē ... 

Tātad karaļvalsts ideja par pašreizējo stāvokli tika iecerēta un 
izvirzīta Ēģiptes gnostiskajā alegoristu skolā, no 200 līdz 250 AD, 
veselu gadsimtu pirms impērijas bīskapu uzskatīšanas par troņa 
okupantiem … 

Klements uztvēra Dieva valstības ideju kā patiesu garīgo zināšanu 
par Dievu stāvokli. Origens to izvirzīja kā garīgu nozīmi, kas slēpta 
Rakstu vienkāršajā vēstulē . (Ward, Henrijs Dana. Valstības 
evaņģēlijs: Karaliste, kas nav šīs pasaules; nevis šajā pasaulē; Bet 
nākt debesu zemē, augšāmcelšanās no mirušajiem un visu lietu 
atjaunošana. Publicējis Claxton, Remsen & Haffelfinger, 
1870 , 124.- 125. Lpp.)  

Tādējādi, kamēr bīskaps Nepos mācīja Dieva valstības evaņģēliju , 
alegoristi centās nākt klajā ar nepatiesu, mazāk burtisku izpratni par 
to. Apmēram tajā pašā laikā alegoristu kļūdas mēģināja 
apkarot arī Hierapolisas bīskaps Apollinaris . Tie, kas patiesībā atrodas 
Dieva baznīcā, visā vēsturē iestājās par Dieva burtiskās patiesības 
patiesību. 

Herberts W. Ārmstrongs pasniedza Valstības evaņģēliju, plus 
Jo 20 th gadsimta beigās Herbert W. Armstrong rakstīja: 

Tāpēc, ka viņi noraidīja Kristus evaņģēliju . . . , pasaulei savās 
vietās vajadzēja aizstāt kaut ko citu. Viņiem bija 
jāizgudro viltojums! Tātad mēs esam dzirdējuši, ka Dieva valstība 
tiek runāta kā tikai par diezgan platu - jauku sentimentu cilvēku 
sirdīs -, samazinot to līdz ēteriskam, nereālam NEVIENAM! Citi ir 
sagrozījuši, ka “ baznīca ” ir valstība . . . Pravietis Daniels, kurš 
dzīvoja 600 gadus pirms Kristus, zināja, ka Dieva valstība ir īsta 
valstība - valdība, kas valda pār 

burtiski CILVĒKI uz zemes . . . 
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Šeit . . . ir Dieva skaidrojums tam, kas ir DIEVA KARALISTE: “ Un šo 
ķēniņu dienās ... ” - šeit tiek runāts par desmit kāju pirkstiem, daļu 
no dzelzs un daļu no trausla māla. Tas, savienojot pravietojumu ar 
Daniēla 7 un Atklāsmes grādu 13. un 17., attiecas uz jaunajām 
EIROPAS SAVIENOTĀM VALSTĪM, kuras tagad veidojas . . . tavu 
acu priekšā! Atklāsmes 17:12 skaidri norāda, ka tā ir TEN KINGS 
VAI KARALIENU savienība, kas (Atkl. 17: 8) augšāmceļ vecu 
RUMĀNU EMPIRU . . . 

Kad Kristus nāk, viņš nāk kā ķēniņu Ķēniņš, pārvaldīdams visu 
zemi (Atkl. 19: 11-16); un VIŅAS KARALISTE - DIEVA KARALISTE -
 sacīja Danielam - PATĒRĒT visas šīs pasaulīgās 
valstības. Atklāsmes grāmata 11:15 to saka šajos vārdos: “ Šīs 
pasaules valstības ir kļuvušas par mūsu Kunga un sava kristītāja 
KARALISTĒM: un viņš valdīs mūžīgi mūžos ” ! Šī ir DIEVA 
KARALISTE. Tas ir pašreizējo valdību beigas - jā, un pat Amerikas 
Savienotās Valstis un Lielbritānijas valstis. Pēc tam viņi kļūs par 
Kunga Jēzus Kristus, tad par ķēniņu karali, karaļiem visā zemē - 
VALDĪBĀM. Tas pilnīgi skaidri izsaka faktu, ka DIEVA KARALISTE ir 
burtiska VALDĪBA. Pat tā kā Čaldas impērija bija KARALISTE - pat 
tā kā Romas impērija bija KARALISTE -, tad DIEVA KARALISTE ir 
valdība. Tas ir jāpārņem pasaules Nāciju valdībai. Jēzum Kristum 
dzima, lai būtu karalis - NOTEIKUMS! . . . 

Atkal nāk tas pats Jēzus Kristus, kurš pirms vairāk nekā 1900 
gadiem staigāja pa Svētās zemes pakalniem un ielejām un 
Jeruzalemes ielām. Viņš teica, ka nāks atkal. Pēc tam, kad viņš tika 
sists krustā, Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem pēc trim 
dienām un trim naktīm (Mateja 12:40; Apustuļu darbi 2:32; Es 
Kor. 15: 3-4). Viņš uzkāpa uz Dieva troni. Visuma valdības mītne 
(Apustuļu darbi 1: 9-11; Ebr. 1: 3; 8: 1; 10:12; Atkl. 3:21). 

Viņš ir līdzības “ muižnieks ” , kurš devās uz Troni 

Dievs - “ tālā valsts ” - tiek kronēts par karaļu valdnieku pār visām 
tautām un pēc tam atgriežas uz zemes (Lūkas 19: 12-27). 

Atkal viņš atrodas debesīs līdz “ visu lietu atjaunošanas 
laikiem ” (Apustuļu darbi 3: 19-21). Restitūcija nozīmē 
atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī vai stāvoklī. Šajā gadījumā Dieva 
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valdības atjaunošana uz zemes un tādējādi pasaules miera un 
utopisko apstākļu atjaunošana. 

Pašreizējie satricinājumi pasaulē, saasinātie kari un strīdi pasaules 
kulminācijā sasniegs kulmināciju tik lielā mērā, ka bez Dieva 
iejaukšanās neviena cilvēka miesa netiktu izglābta dzīva (Mateja 
24:22). Pašā kulminācijā, kad kavēšanās novestu pie visas dzīves 
sprādziena no šīs planētas, Jēzus Kristus atgriezīsies. Šoreiz viņš 
nāk kā dievišķais Dievs. Viņš ierodas visā Visumu valdošā Radītāja 
spēkā un godībā. (Mateja 24:30; 25:31.) Viņš nāk kā “ ķēniņu 
ķēniņš un kungu kungs ” (Atkl. 19:16), lai nodibinātu pasaules 
supervaldību un pārvaldītu visas tautas “ ar dzelzs stieni”. ” (Atkl. 
19:15; 12: 5) . . . 

Kristu nevēlaties? 

Bet vai cilvēce kliegs ar prieku un sagaidīs viņu izbrīnītā ekstāzē un 
entuziasmā - pat ja neskars pat tradicionālās kristietības baznīcas? 

Viņi to nedarīs! Viņi ticēs, jo viltus sātana kalpotāji (II Kor. 11: 13-
15) viņus ir maldinājuši, ka viņš ir antikrists. Baznīcas un tautas 
būs dusmīgas par viņa atnākšanu (Atkl. 11:15 ar 11:18), un 
militārie spēki patiesībā mēģinās cīnīties pret viņu, lai viņu 
iznīcinātu (Atkl. 17:14)! 

Tautas iesaistīsies gaidāmā III pasaules kara kulminācijā, 
izmantojot kaujas fronti Jeruzalemē (Zech. 14: 1-2), un tad Kristus 
atgriezīsies. In pārdabiskās spējas, viņš būs " cīņa pret šīm 
tautām " , kas cīnās pret viņu (dzejolis 3). Viņš tos pilnīgi sakāvos 
(Atkl. 17:14)! “ Viņa kājas tanī dienā stāvēs uz Olīvu kalna, ” ļoti 
nelielā attālumā uz austrumiem no Jeruzālemes (Cak. 14: 
4). (Ārmstrongs HW. Laikmetu noslēpums, 1984) 

Bībelē ir paziņots, ka Jēzus atgriezīsies un uzvarēs, tomēr daudzi cīnīsies 
pret Viņu (Atklāsmes 19:19). M ikviens apgalvos (balstoties 
uz nepareizu Bībeles pravietojumu izpratni, bet daļēji viltus praviešu un 
mistiķu dēļ), ka Jēzus, kas atgriežas, ir galīgais antikrists ! 

Šādi es arī no Herberta Ārmstronga : 

Patiesa reliģija - Dieva patiesība, kas ir pilnvarota ar Dieva 
mīlestību, ko piešķir Svētais Gars ... PIENĀKTIES NEVAJADZĪGS 
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pazīt Dievu un Jēzu Kristu - pazīt PATIESĪBU - un Dieva dievišķās 
MĪLESTĪBAS siltumu! ... 

Patiesās Dieva Baznīcas mācības ir vienkārši Svētās 
Bībeles mācības “ dzīvot pēc katra vārda ” ... 

Vīrieši ir savukārt no tā, kā uz " get ", lai tādā veidā " dod, " --God 
veids, kā mīlestību. 

Jaunu civilizāciju tagad savaldīs zeme! (turpat) 

JAUNĀ CIVILIZĀCIJA ir Dieva valstība. Pasludināšana par jaunas civilizācijas 
ienākšanu un mīlestības balstīšanu ir galvenā daļa patiesajam valstības 
evaņģēlijam, ko mācīja Jēzus un Viņa ļaudis . T cepure ir kaut kas tāds, ko 
mēs sludinām Dieva baznīcas turpināšanas sludinājumos . 

Herberts Ārmstrongs saprata, ka Jēzus māca, ka cilvēku sabiedrība, pat ja 
tā domā, ka vēlas pakļauties, ir noraidījusi dzīves “ dot ceļu ” , mīlestības 
ceļu. Gandrīz neviens, šķiet pareizi saprast Nozīmīgu fi CANCE par to, ko 
Jēzus mācīja. 

Pestīšana caur Jēzu ir daļa no Evaņģēlija 

Tagad daži, kas ir izlasījis šo tālu vien zināt par Jēzus ' nāvi un lomu 
pestīšanu. Jā, tā ir daļa no evaņģēlija, par kuru rakstīja gan Jaunā Derība, 
gan Herberts W. Ārmstrongs. 

Jaunā Derība rāda evaņģēlijs ietvert s pestīšanu caur Jēzu : 

16 Jo man nav kauns par Kristus evaņģēliju, jo Dieva spēks ir 
pestīšana visiem, kas tic, vispirms jūdam un arī grieķim 
(Romiešiem 1:16). 

4 Tāpēc tie, kas bija izkliedēti, devās visur sludināt 

vārds. 5 Tad Filips devās lejā uz Samarijas pilsētu un sludināja 
viņiem Kristu. … 12 Bet, kad viņi ticēja Filipam, sludinot lietas par 
Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, kristījās gan vīrieši, gan 
sievietes. … 25 Tad, kad viņi bija liecinājuši un sludinājuši Tā Kunga 
vārdu, viņi atgriezās Jeruzālemē, sludinot evaņģēliju daudzos 
samariešu ciemos. 26 Tagad Tā Kunga eņģelis runāja ar 
Filipu ... 40 Filips tika atrasts Azotū. Ejot cauri, viņš sludināja visās 
pilsētās, līdz nonāca Cēzarejā . (Apustuļu darbi 8: 4,5,12,25,26 , 
40) 
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18 Viņš tiem sludināja Jēzu un augšāmcelšanos . (Apustuļu darbi 
17:18) 

30 Tad Pāvils divus veselus gadus nodzīvoja savā īrētajā namā un 
uzņēma visus, kas pie viņa nāca, 31 sludinādams Dieva valstību 
un ar visu paļāvību mācīdams lietas, kas attiecas uz Kungu Jēzu 
Kristu , un neviens viņu neaizliedz . (Apustuļu darbi 28: 30-31) 

Ņemiet vērā , ka sludināšanas laikā bija Jēzus un valstība. Diemžēl no 
pareizas Dieva valstības evaņģēlija izpratnes mēdz iztrūkt no grieķu-
romiešu baznīcu mācībām . 

Patiesībā, lai palīdzētu mums kļūt par šīs valstības daļu, Dievs tik ļoti 
mīlēja cilvēkus, ka Viņš sūtīja Jēzu nomirt par mums (Jāņa 3: 16-17) un 
izglāba mūs ar savu žēlastību (Efeziešiem 2: 8) . Un tā ir daļa no labajām 
ziņām (Apustuļu darbi 20:24). 

Valstības evaņģēlijs ir tas, kas pasaulei vajadzīgs, bet ... 
Darbs pie miera (Mateja 5: 9) un laba darīšana ir vērtīgu mērķu vērti (sal. 
Galatiešiem 6:10). Ye t , daudzi pasaules līderi, tostarp reliģisko tiem , 
uzskata, ka tas būs starptautisks cilvēku sadarbību, kas dos zirņu CE un 
labklājību, nevis K ARALISTE Dieva. Un, lai arī viņiem būs zināmi īslaicīgi 
panākumi , viņi ne tikai nespēs gūt panākumus, daži viņu cilvēciskie 
centieni galu galā novedīs planētu Zeme līdz tādai vietai, ka tā padarītu 
dzīvi neilgtspējīgu, ja Jēzus neatgriezīsies nodibināt savu Valstību. Cilvēki, 
kas zemes labo bez Dieva, ir veltīgs un nepatiess evaņģēlijs (Psalms 127: 
1) .   

Daudzi pasaulē cenšas salikt kopā daļēji reliģisko Babilonas starptautisku 
plānu likt jaunu pasaules kārtību ar 21 st gadsimtā. Tas ir kaut kas, ka Dieva 
Baznīcas turpināšana ir paziņojusi, kopš tās pirmsākumiem, un plāno 
turpināt denonsēt. Kopš sātans pamudināja Ievu piedzīvot sava evaņģēlija 
versiju gandrīz pirms 6000 gadiem (1. Mozus 3), daudzi cilvēki ir 
uzskatījuši, ka viņi labāk nekā Dievs zina, kas viņus un pasauli padarīs 
labāku. 

Saskaņā ar Bībeli, tas prasīs militārā līdera Eiropā apvienošanos (sauktu 
par Ziemeļu karali , sauktu arī par Atklāsmes zvēru 13: 1-10 ) un kopā ar 
reliģisko vadītāju (sauktu par viltus pravieti, sauktu arī par 
THE noslēdzošais antikrists un Atvaļinājumu divragu zvērs 13: 11-17) no 
septiņu pakalnu pilsētas (Atklāsmes 17: 9,18), lai 
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ieviestu “ Babilonijas ” (Atklāsmes 17 un 18) pasaules kārtību. Kaut arī 
cilvēce ir nepieciešama atgriešanās Kristus un izveidi Viņa valstības, 
daudzi pasaulē nebūs jāmaksā uzmanību uz šo ziņojumu 
21. pirmajā gadsimtā - viņi turpinās domāt dažādas versijas sātana viltus 
evaņģēliju. Bet pasaule saņems liecinieku. 

Atgādiniet, ka Jēzus mācīja: 

14 Un šis valstības evaņģēlijs visā pasaulē tiks sludināts kā liecība 
visām tautām, un tad pienāks gals. (Mateja 24:14) 

Ievērojiet, ka valstības evaņģēlijs nonāks pasaulē kā liecinieks, tad pienāks 
beigas. 

Tam ir vairāki iemesli. 

Viens ir tas, ka Dievs vēlas, lai pasaule dzirdētu patieso evaņģēliju pirms 
Lielās Tribulācijas sākuma (kura parādīšana sākas Mateja 
24:21). Tādējādi evaņģēlija vēsts ir liecība un brīdinājums (sal. Ecēhiēla 3; 
Amosa 3: 7). Tas radīs vairāk pagānu konvertāciju pirms Jēzus atgriešanās 
(Romiešiem 11:25) un pietiekamu pagānu konvertāciju (Romiešiem 9:27) 
pirms Jēzus atgriešanās. 

Vēl viens ir tas, ka vēstījuma būtība būs pretrunā ar 
uzlecošā Zvēra , Ziemeļu varas karaļa, uzskatiem līdz ar viltus pravieti, 
galīgo antikristu . Viņi būtībā solīs mieru ar cilvēku pūlēm, bet tas novedīs 
pie beigām (Mateja 24:14) un iznīcības (sal. 1 Tesaloniķiešiem 5: 3). 

Sakarā ar zīmēm un atrodas brīnumus, kas saistīti ar tiem (2 
Tesaloniķiešiem 2: 9), lielākā daļa no pasaulē būs cho o se uzskatīt par 
meliem (2 Tesaloniķiešiem 2: 9-12), nevis evaņģēlija vēsti. Tā kā Romas 
katoļi , austrumu ortodoksi , luterāņi un citi ir nepareizi 
nosodījuši Dieva tūkstošgadīgo Dieva piederību , daudzi kļūdaini apgalvos, 
ka tūkstoš gadu evaņģēlija vēsts par Dieva Kunga dievu ir nepatiess 
evaņģēlijs, kas saistīts ar Antikristu . 

Uzticīgais Filadelfijas kristietis (Atklāsmes 3: 7-13) pasludinās 
tūkstošgadīgo valstības evaņģēliju, kā arī stāstīs pasaulei, kādi būs 
konkrētie pasaulīgie vadītāji (ieskaitot zvēru un viltus pravieti). 

Viņi atbalstīs pasaules vēstīšanu , ka Zvērs , ziemeļu varas karalis , kā 
arī viltus pravietis, pēdējais antikrists , galu galā iznīcinās (kopā ar dažiem 
viņu sabiedrotajiem) ASV un Apvienotās Karalistes anglo tautas. , Kanādā, 
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Austrālijā un Jaunzēlandē (Daniēla 11:39), un drīz pēc tam viņi iznīcinās 
arābu / islāma konfederāciju (Daniēla 11: 40-43) un darbosies kā dēmonu 
instrumenti (Atklāsmes 16: 13-14). , un galu galā cīnīsies ar Jēzu Kristu pēc 
atgriešanās (Atklāsmes 16:14; 19: 19-20). Uzticīgie filadelfieši (Atklāsmes 
3: 7-13) paziņos, ka drīz būs tūkstošgadīgā valstība. Tas, iespējams, radītu 
daudz plašsaziņas līdzekļu atspoguļojumu un veicinātu Mateja 24:14 
piepildījumu. Mēs Dieva baznīcas turpināšanā gatavojam literatūru 
(vairākās valodās), pievienojam tīmekļa vietnēm un veicam citus 
pasākumus, lai sagatavotos “īsajam darbam” (sal. Romiešiem 9:28), kas 
novedīs pie Dieva noteikšanas, ka Mateja 24:14 ir pietiekami sniegts kā 
liecinieks gaidāmajam galam. 

Tam, ka “viltus evaņģēlijs” pasludina pasaules līderus (iespējams, kāds 
“jauns” Eirope augstākā līmeņa vadītājs kopā ar 
kompromitētu pontifu, kurš pretendēs uz katolicisma formu ), tas 
nepatiks - viņi nevēlēsies, lai pasaule iemācītos to, ko viņi patiešām to 
darīs (un sākumā varbūt pat tam neticēs, sal. Jesajas 10: 5-7). Viņi un / vai 
viņu atbalstītāji, iespējams, arī nepatiesi māca, ka uzticīgie Filadelfijas 
iedzīvotāji atbalstīs nākošā antikrista n ekstrēmistu doktrīnu 
( millenarianismu ). Lai arī kādus nosodījumus viņi un / vai viņu 
sekotāji izturas pret Filadelfijas uzticīgajiem un Dieva baznīcas 
turpināšanu , izraisīs vajāšanas (Daniēla 11: 29-35 ; Atklāsmes 12: 13-
15). Tas novedīs arī pie beigām - Lielās mokas sākuma (Mateja 24:21; 
Daniēla 11:39; sal. Mateja 24: 14–15 ; Daniēla 11:31), kā arī ticīgajai 
Filadelfijas aizsardzībai veltītajā laikā. Kristieši (Atklāsmes 3:10; 12: 14-16). 

Zvērs un viltus pravietis mēģinās ar spēku, ekonomisku šantāžu, zīmēm, 
melīgiem brīnumiem, slepkavībām un citiem spiedieniem (Atklāsmes 13: 
10-17; 16:14; Daniēla 7:25; 2. Tesaloniķiešiem 2: 9-10) iegūt kontroli 
. Kristieši jautās: 

10 “ Cik ilgi, Kungs, svētais un patiesais, kamēr netiesāsi un atriebsi 
mūsu asinis tiem, kas dzīvo uz zemes? ” ( Atklāsmes 6:10 ) 

Visu gadsimtu garumā Dieva ļaudis ir brīnījušies: “ Cik ilgs laiks būs, kamēr 
Jēzus atgriezīsies? ” 

Kaut arī mēs nezinām dienu vai stundu, mēs sagaidām, ka Jēzus 
atgriešanās (un tūkstošgadu Valstība Dieva izveidota ), kas 21 st gadsimta 
pamatojoties uz daudziem svētajiem rakstiem (piemēram, Mateja 24: 4-
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34; Ps 90: 4, Hozejas 6: 2; Lūkas 21: 7 -36 ; Ebrejiem 1: 1-2; 4: 4,11; 2. 
Pētera 3: 3-8; 1. Tesaloniķiešiem 5: 4), kuru dažas daļas mēs tagad redzam 
piepildītas .  

Ja Jēzus nav neiejaucas, pasaule w slims ir iznīcināta visu mūžu: 

21 Jo tad notiks liela nomocīšana, kāda nav bijusi kopš pasaules 
sākuma līdz šim laikam, nē un nekad nebūs. 22 Un ja šīs dienas 
netiktu saīsinātas, neviena miesa netiktu izglābta; bet izredzēto 
dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. (Mateja 24: 21-22) 

29 Tūlīt pēc šo dienu ciešanām saule būs satumsa, un mēness 
nesniegs savu gaismu; zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu 
spēki tiks satricināti. 30 Tad debesīs parādīsies Cilvēka Dēla zīme, 
un tad visas zemes ciltis sēro, un viņi redzēs Cilvēka Dēlu nākam 
uz debesu mākoņiem ar spēku un lielu slavu. 31 Un Viņš sūtīs savus 
eņģeļus ar lielu trompetes skaņu, un viņi sapulcinās Viņa 
izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala uz 
otru. (Mateja 24: 29-31) 

K ARALISTE Dieva ir tas, kas pasaulei vajadzīgs. 

Karalistes vēstnieki 
Kāda ir jūsu loma valstībā? 

Šobrīd, ja jūs esat īsts kristietis, jums jābūt tā vēstniekam . Ievērojiet, ko 
rakstīja apustulis Pāvils: 

20 Tagad mēs esam Kristus vēstnieki, it kā Dievs caur mums lūdz: 
mēs jūs lūdzam Kristus vārdā, esam samierināti ar Dievu. (2. 
Korintiešiem 5:20) 

14 Tāpēc stāviet, apjozis savu vidukli ar patiesību, uzlicis taisnības 
krūšu plāksni, 15 un apspīdējis kājas miera evaņģēlija 
sagatavošanai; Pirmām kārtām, paņemot ticības vairogu, ar kuru jūs 
varēsit nodzēst visas ļaunās ugunīgās šautras. 17 Un ņem 
pestīšanas ķiveri un Gara zobenu, kas ir Dieva vārds; 18 Es lūdzos 
vienmēr ar visām lūgšanām un lūgšanām Garā, būdams uzmanīgs 
tam, ar visu neatlaidību un lūgšanu attiecībā uz visiem svētajiem -
 19 un man, lai man tiktu izteikts izteikums, lai es drosmīgi atvērtu 
muti, lai darītu zināmu evaņģēlija noslēpums, 20 kam es esmu 
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vēstnieks ķēdēs; lai tajā es drosmīgi runātu, kā man vajadzētu 
runāt. (Efeziešiem 6: 14-20) 

Kas ir vēstnieks? Merriam-Webster ir šāda definīcija: 

1 : oficiālais sūtnis; it īpaši : diplomātiskais aģents ar visaugstāko 
pakāpi, kas akreditēts ārvalstu valdībā vai suverēnā iestādē kā 
savas valdības vai suverēnas pastāvīgais pārstāvis vai iecelts 
īpašam un bieži īslaicīgam diplomātiskam uzdevumam   

2 a : pilnvarots pārstāvis vai kurjers   

Ja jūs esat īsts kristietis, jūs esat oficiālais sūtnis Kristū! Ievērojiet, ko 
rakstīja apustulis Pēteris: 

9 Bet jūs esat izvēlēta paaudze, karaliskā priesterība, svēta tauta, 
Viņa īpašie ļaudis, lai jūs varētu pasludināt uzslavas Tam, kurš jūs 
aicināja no tumsas Viņa brīnišķīgajā gaismā; 10 kas savulaik nebija 
tauta, bet tagad ir Dieva tauta, kas nebija ieguvusi žēlastību, bet 
tagad ir ieguvusi žēlsirdību. (1. Pētera 2: 9-10) 

Kā kristiešiem mums jābūt svētas nācijas daļai. 

Kura tauta tagad ir svēta? 

Nu, protams, neviens no karaļvalstīm šīs pasaules - bet tie galu galā būs 
daļa no Kristus K aralistes (Atklāsmes 11:15). Tā ir Dieva tauta, 
Viņa K ARALISTE kas ir svēts. 

Kā vēstnieki mēs parasti neiesaistāmies šīs pasaules tautu tiešajā 
politikā. Bet mums tagad jādzīvo Dieva dzīvesveidā (sk. Arī bezmaksas 
grāmatu, kas pieejama vietnē www.ccog.org ar nosaukumu: Kristieši: 
Dieva valstības vēstnieki, Bībeles norādījumi par dzīvi kā kristietim ) . To 
darot, mēs labāk uzzinām, kāpēc Dieva ceļi ir vislabākie, lai Viņa valstībā 
mēs varētu būt ķēniņi un priesteri un valdīt kopā ar Kristu uz zemes : 

5 Tam, kurš mūs mīlēja un ar savām asinīm mūs mazgāja no 
grēkiem, 6 un ir licis mums ķēniņus un priesterus savam Dievam un 
Tēvam, lai Viņam ir slava un valdīšana mūžīgi 
mūžos. Āmen. (Atklāsmes grāmata 1: 5-6) 

10 Un viņi mūs ir padarījuši par ķēniņiem un priesteriem sava Dieva 
priekšā. Un mēs valdīsim uz zemes. (Atklāsmes 5:10) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Viens no nākotnes aspektiem būs iemācīt mirstīgajiem pēc tam iet Dieva 
ceļos: 

19 Jo ļaudis dzīvos Sionā Jeruzalemē; Jūs vairs neraudīsit. Viņš būs 
jums ļoti žēlīgs pēc jūsu sauciena skaņas; Kad Viņš to dzirdēs, Viņš 
jums atbildēs. 20 Un lai arī Kungs jums dod postu maizi un ciešanu 
ūdeni, tomēr jūsu skolotāji vairs netiks pārvietoti stūrī, bet jūsu 
acis redzēs jūsu skolotājus. 21 Jūsu ausis dzirdēs aiz muguras vārdu, 
sakām: “ Šis ir ceļš, ejiet tajā! ” Ikreiz, kad jūs pagriezīsities pa labo 
roku vai kad pagriežaties pa kreisi. (Jesajas 30: 19-21) 

Tā kā tas ir pareģojums tūkstošgades valstībai, šajā laikmetā kristiešiem 
jābūt gataviem mācīt: 

12 … līdz tam laikam jums vajadzētu būt skolotājam (Ebrejiem 5:12) 

15 Bet svētiet to Kungu Dievu savās sirdīs: un vienmēr esiet gatavs 
atbildēt ikvienam cilvēkam, kurš jums liek domāt par cerību, kas 
jūsos ir ar lēnprātību un bailēm (1. Pētera 3:15, KJV). 

Bībelē parādīts, ka daudzi ticīgāki kristieši tieši pirms Lielās ciešanas 
sākuma daudziem pamācīs: 

33 Un cilvēki, kas saprot, daudzus pamācīs (Daniēla 11:33) 

Tātad mācīšanās , augšana žēlastībā un zināšanās (2. Pētera 3: 1 8) ir tas, 
kas mums tagad jādara. Daļa no jūsu lomas Dieva valdībā ir spēja 
mācīt. Un vairāk uzticīgs, Philadelphian (Atklāsmes 3: 7-13) , kristiešu , 
tas arī ietver atbalstu svarīgo Evaņģēlija liecinieks pirms sākuma 
tūkstošgadu valstībā (sal Mateja 24:14). 

Pēc Dieva valstības nodibināšanas Dieva tauta tiks izmantota, lai palīdzētu 
atjaunot bojāto planētu: 

12 Tie no jums būvē vecās atkritumu vietas; 
Jūs pacelsit daudzu paaudžu pamatus; Un jūs tiksiet vadīts 
pārkāpumu remontētājs , ielu atjaunotājs, kurā dzīvot . (Jesajas 
58:12) 

Tādējādi Dieva cilvēki, kuri šajā laikmetā dzīvoja Dieva veidā, šajā 
atjaunošanas laikā ļaus cilvēkiem vieglāk uzturēties pilsētās (un 
citur). Pasaule patiesi būs labāka vieta. Mums tagad vajadzētu būt Kristus 
vēstniekiem, tāpēc mēs varam arī kalpot Viņa Valstībā. 
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True Evaņģēlijs Message ir pārveidojoša 

Jēzus sacīja: “ Ja jūs ievērojat manu vārdu, jūs patiešām esat mani 
mācekļi.  32 Un jūs zināt patiesību, un patiesība jūs atbrīvos ” ( Jāņa 8: 31-
32 ). Patiesības apzināšanās par Dieva valstības evaņģēliju atbrīvo mūs no 
ieslodzījuma šīs pasaules viltus cerībās. Mēs varam drosmīgi atbalstīt 
plānu, kas darbojas - Dieva plānu! Sātans ir maldinājis visu pasauli 
(Atklāsmes 12: 9), un patiesais risinājums ir Dieva Valstība. Mums jāstāv 
par patiesību un jāpiestājas tam (skat. Jāņa 18:37). 

Evaņģēlija vēsts ir kas vairāk par personīgo pestīšanu. Labās ziņas par 
Dieva valstību šajā laikmetā vajadzētu pārveidot: 

2 Neuzmanieties no šīs pasaules, bet gan pārveidojiet, atjaunojot 
prātu, lai jūs varētu pierādīt, kas ir šī labā un pieņemamā un 
pilnīgā Dieva griba. ( Romiešiem 12: 2 ) 

Patiesie kristieši ir pārveidoti, lai kalpotu Dievam un citiem: 

22 Kalpi, paklausiet visam jūsu kungam pēc miesas, nevis ar acu 
palīdzību, kā cilvēki, lūdzu, bet no visas sirds, baidoties no 
Dieva. 23 Un visu, ko jūs darāt, dariet to no sirds, kā pret Kungu, 
nevis pret cilvēkiem, 24 zinot, ka no tā Kunga jūs saņemsiet 
mantojuma atlīdzību; jo jūs kalpojat Kungam 
Kristum. ( Kolosiešiem 3: 22-24 ) 

28 Tāpēc, tā kā mēs saņemam valstību, kuru nevar satricināt, tad 
mums būs žēlastība, ar kuras palīdzību mēs pieņemami varam 
kalpot Dievam ar godbijību un dievišķām bailēm. ( Ebrejiem 
12:28 ) 

Patiesi kristieši dzīvo savādāk nekā pasaule. Mēs pieņemam Dieva 
standartus, kas pārsniedz pasauli attiecībā uz to, kas ir pareizi un kas 
nepareizi. Taisnīgie dzīvo ticībā (Ebrejiem 10:38), jo šajā laikmetā ir 
vajadzīga ticība, lai dzīvotu Dieva ceļu. Kristieši tika uzskatīti par tik 
atšķirīgiem no pasaules, kurā viņi dzīvoja, ka viņu dzīvesveids Jaunajā 
Derībā tika minēts kā “ ceļš ” (Apustuļu darbi 9: 2; 19: 9; 24: 
14,22). Pasaule dzīvo savtīgi, sātana vadībā, tā dēvētajā “ Kainas 
ceļā ” (Jūdas 11). 

Dieva valstības evaņģēlijs ir taisnības, prieka un miera vēsts (Romiešiem 
14:17). Pareizi izprastais pravietiskais vārds mierina (sal. 1. Korintiešiem 
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14: 3; 1. Tesaloniķiešiem 4:18), it īpaši tāpēc, ka mēs vērojam, kā pasaule 
drūp (sal. Lūkas 21: 8-36). Patiesais kristīgais dzīvesveids noved pie 
garīgas pārpilnības un fiziskām svētībām (Marka 10: 29-30). Tas ir iemesls 
tam, ka tie, kas no tā dzīvo, saprot, ka pasaulei ir vajadzīga Dieva 
Valstība. Kristieši ir Dieva Valstības vēstnieki. 

Kristieši mūsu cerību liek garīgajā, nevis fiziskajā, kaut arī mēs dzīvojam 
fiziskā pasaulē (Romiešiem 8: 5-8). Mums ir “ evaņģēlija 
cerība ” (Kolosiešiem 1:23). Tas ir kaut kas, ko agrīnie kristieši saprata, ko 
daudzi, kas šodien sludina Jēzu, patiesībā neizprot. 

  

  

6. Grieķijas un Romas baznīcas māca, ka Valstība ir 
svarīga, bet ... 
Grieķijas un Romas baznīcas uzskata, ka tās māca Dieva Valstības 
aspektus, bet tām ir grūti patiesi saprast, kas tā patiesībā 
ir.  Piemēram, Katoļu enciklopēdija to māca par karaļvalsti: 

Kristus… Katrā viņa mācību posmā šīs valstības ienākšana, tās 
dažādie aspekti, precīzā nozīme, veids, kādā tā tiek sasniegta, 
veido Viņa diskursu skavu tiktāl, ka Viņa diskursu sauc 
par “ evaņģēliju”. par valstību ” ... viņi sāka runāt par Baznīcu 
kā “ Dieva valstību ” ; sal. Kol., I, 13; Es Tes., Ii, 12; Apok., I, 6, 9; v., 
10 utt. ... tas nozīmē Baznīcu kā šo dievišķo iestādi… (pāvests H. 
Dieva Valstība. Katoļu enciklopēdija, VIII sējums. 1910. gads). 

Lai gan iepriekš teiktais norādīja uz “ Kolonnu, I, 13; Es Tes., Ii, 12; Apok., I, 
6, 9; v, 10 ”, ja jūs tos uzmeklēsit, jūs atradīsit, ka neviens no šiem 
pantiem neko nesaka par to, ka baznīca ir Dieva valstība. Viņi māca, ka 
ticīgie būs daļa no Dieva valstības vai ka tā ir Jēzus valstība. Bībelē 
brīdināts, ka daudzi mainītu evaņģēliju vai pievērstos citam , nepatiesam 
(Galatiešiem 1: 3 -9). Diemžēl dažādi to ir izdarījuši.  

Jēzus mācīja: “ Es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Tēvs nāk tikai caur 
Mani ” ( Jāņa 14: 6 ). Pēteris mācīja: “ Nevienā citā nav pestīšanas, jo zem 
debesīm nav dots cits vārds, ar kuru mēs būtu jāglābj ” ( Apustuļu darbi 
4:12 ). Pēteris sacīja, ka jūdiem visiem ir jābūt ticībai, lai nožēlo grēkus un 
pieņem Jēzu, lai viņš tiktu pestīts (Apustuļu darbi 2:38). 
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Pretēji tam pāvests Francisks ir mācījis, ka ateisti bez Jēzus var tikt izglābti 
ar labiem darbiem! Viņš arī māca, ka ebrejus var izglābt, nepieņemot 
Jēzu! Turklāt šķiet, ka viņš un daži grieķu-romieši uzskata, ka “Marijas”, 
kas nav Bībeles versija, ir evaņģēlija atslēga, kā arī ekumeniskās un 
starpkonfesionālās vienotības atslēga. Skumji, ka viņi un citi nesaprot 
Jēzus un Dieva Valstības patiesā evaņģēlija nozīmi. Daudzi reklamē viltus 
evaņģēlijus. 

Daudzi vēlas staigāt pa redzi un ticēt pasaulei. Jaunā Derība māca, ka 
kristiešiem jāskatās augstāk: 

2 Pārdomājiet lietas augstāk, nevis uz lietām uz 
zemes. ( Kolosiešiem 3: 2 ) 

7 Jo mēs ejam ticībā, nevis redzējumā. ( 2. Korintiešiem 5: 7 ) 

Tomēr pāvests Pijs XI būtībā mācīja staigāt, redzot savu draudzi: 

... katoļu baznīca ... ir Kristus valstība uz zemes. (Pija 
enciklikā Quas Primas ). 

Par Catholi cBible 101 tīmekļa pretenzijas, " Dieva Valstību tika izveidota 
uz zemes, ko Jēzus Kristus gada 33. AD, kā Viņa baznīca, Pētera 
vadībā .. . katoļu baznīca. " Ye t tūkstošgadu Dieva Valstību šeit nav nedz 
tas Romas baznīca, bet tas būs uz zemes. Lai arī patiesajai Dieva baznīcai 
ir “ valstības atslēgas ” (Mateja 16: 1 9 ), tie, kas apgalvo, ka baznīca ir 
valstība, “ ir atņēmuši zināšanu atslēgu ” (Lūkas 11:52). 

Romas baznīca māca tik stingri pret drīzumā gaidāmo zemes 
tūkstošgadīgo Dieva valstību, ka tā būtībā ir vienīgā “ antikrista mācība ”, 
kas uzskaitīta katoļu baznīcas oficiālajā katehismā : 

676 Antikrista maldināšana pasaulē jau sāk veidoties ikreiz, kad 
tiek apgalvots, ka vēsturē tiek saprasts tas mesiāniskais cerības, 
kuru ārpus vēstures var realizēt tikai ar eschatoloģiskā sprieduma 
palīdzību. Baznīca ir noraidījusi pat šīs valstības viltošanas 
modificētās formas, lai tās nosauktos ar millenārianisma vārdu… 
(Katoļu baznīcas katehisms. Imprimatur Potest + Džozefs kardināls 
Ratzingers. Doubleday, NY 1995, 194. lpp.) 

Diemžēl tiem, kas tam piekrīt, beigās būs lielas problēmas ar Dieva 
valstības evaņģēlija pasludināšanu . Daži ņems 
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briesmīgi soļi pret tiem, kas to sludina (Daniēla 7:25; 11: 30-36). Bet, jūs 
varētu domāt, vai visi, kas Jēzus atzīst par Kungu, nebūs valstībā? Nē, viņi 
nebūs. Ievērojiet to, ko Jēzus teica: 

21 “ Ne visi, kas man saka:“ Kungs, Kungs, ”neieies debesu valstībā, 
bet gan tas, kas debesīs izpilda Mana Tēva gribu.  22 Daudzi man 
tajā dienā sacīs: Kungs, Kungs, vai mēs Tavā vārdā neesam 
pravietojuši, Tavā vārdā izdzenu dēmonus un Tavā vārdā darījuši 
daudz brīnumu?  23 Un tad es viņiem sacīšu: “Es nekad tevi 
nepazinu; atkāpieties no Manis, jūs, kas praktizējat nelikumības! 
” ( Mateja 7: 21—23 ) 

Apustulis Pāvils atzīmēja " noslēpumu nelikumības " wa u " jau darbā " ( 2 
Tesaloniķiešiem 2: 7 ) savā laikā. Šī nelikumība ir saistīta arī ar kaut ko 
tādu, par kuru Bībele brīdina beigu laikos, un to sauc par “ Mistēriju, Lielo 
Bābeli ” (Atklāsmes 17: 3-5). 

" Noslēpums netaisnības ", ir saistīts ar ticīgu, kuri uzskata, ka viņiem nav 
nepieciešams, lai saglabātu Dieva Desmit baušļi likumu, utt, un / vai ir tik 
daudz pieņemami izņēmumi ir un / vai ir pieņemami veidi gandarīšanas 
lauzt Dieva likums, tāpēc, kamēr viņi domā , ka th EY ir forma Dieva 
likumu, tie nav tur formu kristietības, ka Jēzus un Viņa apustuļi varētu 
atzīt par likumīgu. 

Grieķijas romieši ir līdzīgi farizejiem, kuri pārkāpa Dieva baušļus, bet 
apgalvoja, ka viņu tradīcijas padara to par pieņemamu - Jēzus nosodīja šo 
pieeju (Mateja 15: 3-9)! Jesaja arī brīdināja, ka cilvēki, kas apgalvo, ka ir 
Dievs, sacelsies pret Viņa likumiem (Jesajas 30: 9). Šī nelikumīgā 
sacelšanās ir kaut kas tāds, ko mēs diemžēl redzam līdz šai dienai. 

Vēl viena “ noslēpums ”, šķiet, ir tāda, ka Romas baznīca, šķiet, tic, ka tās 
militaristiskās ekumēniskās un starpkonfesiju programmas vedīs pie miera 
un Dieva Bībeles versijas, kas nav Bībele, uz zemes. Raksti brīdina par 
gaidāmo ekumēnisko vienotību, ko tajā māca, dažus gadus būs veiksmīga 
(piezīme: parādīta Jaunās Jeruzalemes Bībele , kas ir katoļu apstiprināts 
tulkojums): 

4 Viņi noliecās pūķa priekšā, jo viņš bija devis zvēram savas 
pilnvaras; un viņi protezēja sevi zvēra priekšā, sacīdami: 'Kas var 
salīdzināt ar zvēru? Kas var cīnīties pret to? ' 5 Zvēram ļāva muti 
aprīt ar lielību un zaimošanu un būt aktīvam četrdesmit divus 
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mēnešus; 6 Un tas izkliedza savu zaimošanu pret Dievu, pret viņa 
vārdu, debesu telti un visiem tur patversmē esošajiem. 7 Tika 
atļauts karot ar svētajiem un iekarot viņus, kā arī tika dota vara 
pār katru rasi, tautu, valodu un tautu; 8 Un visi pasaules cilvēki to 
pielūgs, tas ir, ikviens, kura vārds kopš pasaules dibināšanas nav 
uzrakstīts upura Jērs dzīves grāmatā. 9 Ļaujiet klausīties ikvienam, 
kas var dzirdēt: 10 Kas paredzēts nebrīvē; nāvei ar zobenu līdz nāvei 
ar zobenu. Tāpēc svētajiem jābūt izturībai un ticībai. (Atklāsmes 
grāmata 13: 4-10, NJB) 

Bībele brīdina par Bābeles vienotības beigu laiku: 

1 Viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi bļodas, nāca pie 
manis, lai runātu un sacīja: "Nāc šurp un es parādīšu tev sodu 
lielajai prostitūtai, kura ir ieaugusi blakus bagātīgajiem 
ūdeņiem, 2 ar kuru kopā ir visi zemes karaļi paši ir veikuši 
prostitūciju, un kas visus pasaules iedzīvotājus ir dzēris ar savas 
laulības pārkāpšanas vīnu. ” 3 Viņš mani garā aizveda uz tuksnesi, 
un tur es redzēju sievieti, kas brauca ar koši zvēru, kurai bija 
septiņas galvas un desmit ragi un uz kuras bija rakstīti zaimojoši 
virsraksti. 4 Sieviete bija ģērbusies purpursarkanā un sarkanā 
krāsā, mirdzēja ar zeltu, dārgakmeņiem un pērlēm, un viņa turēja 
zelta vīna glāzi, kas bija piepildīta ar viņas prostitūcijas pretīgo 
netīrību; 5 Uz viņas pieres bija rakstīts vārds, noslēpumains 
nosaukums: “Lielā Babilona, visu prostitūtu un visu netīro praksi 
māte uz zemes ”. 6 Es redzēju, ka viņa ir piedzērusies, piedzērusies 
ar svēto asinīm un Jēzus mocekļu asinīm; un kad es viņu 
ieraudzīju, es biju pilnībā noslēpts. (Atklāsmes grāmata 17: 1-6, 
NJB) 

9 'Tas prasa piesardzību. Šīs septiņas galvas ir septiņi kalni , uz 
kura sieviete sēž. . . 18 Sieviete, kuru jūs redzējāt, ir lielā 
pilsēta, kurai ir vara pār visiem zemes virsniekiem. (Atklāsmes 
grāmata 17: 9,18, NJB) 

1 Pēc tam es redzēju, kā no debesīm nokrīt vēl viens eņģelis ar lielu 
varu viņam; zeme spīdēja ar viņa godību. 2 Balss augšgalā viņš 
kliedza: “Bābele ir nokritusi, Lielā Bābele ir nokritusi un kļuvusi 
par velnu spokiem un mājvietu ikvienam nediena garam un 
netīrajam, briesmīgajam putnam. 3 Visas tautas ir dziļi izdzērušas 
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viņas prostitūcijas vīnu; katrs zemes karalis ir darījis sevi 
prostitūcijā ar viņu, un katrs komersants, kas kļuvis bagāts, 
pateicoties viņas izvirtībai. ” 4 Cita balss runāja no debesīm; Es 
dzirdēju to sakām: ' Nāciet ārā, mani ļaudis, prom no viņas, lai 
jūs nepiedalītos viņas noziegumos un nestu tos pašus 
ciešanas . 5 Viņas grēki ir sasnieguši debesis, un Dievam ir prātā 
viņas noziegumi: izturieties pret viņu tā, kā ir izturējies pret 
citiem. 6 Viņai jāmaksā dubultā summa, kādu viņa pieprasīja. Viņai 
ir jābūt divtik spēcīgai sava maisījuma glāzei. 7 Ikviena no viņas 
pompām un orģijām ir jāsaskaņo ar spīdzināšanu vai mokām. Es 
esmu sajūsmā par karalieni, viņa domā; Es neesmu atraitne un 
nekad neuzzināšu zaudējumu. 8 Tāpēc vienā dienā viņu nomāks 
mēris: slimība un sēras, un bads. Viņa tiks sadedzināta līdz 
zemei. Kungs Dievs, kurš viņu ir nosodījis, ir varens. ” 9 ”Viņu 
apraudās un raudīs tie zemes ķēniņi, kuri ir prostitūcijā ar viņu un 
rīkojuši orgas ar viņu. Viņi redz dūmus, kamēr viņa dedzina 
(Atklāsmes 18: 1-9, NJB) 

Cakarijā Bībele brīdina par nākamo Bābeli un parāda, ka pareiza vienotība 
notiks tikai pēc tam, kad Jēzus atgriezīsies: 

10 Uzmanies! Uzmanies! Bēg no ziemeļu zemes - paziņo Jahve, - jo 
es esmu jūs izkaisījis līdz četriem debesu vējiem - paziņo 
Jahve. 11 Uzmanies! Padariet savu bēgšanu, Ciāna, kas tagad dzīvo 
kopā ar Bābeles meitu! 

12 Jo Jahve Sabaots to saka kopš slavas pasūtīšanas 

es, par tām tautām, kuras tevi izlaupīja: 'Kas tev pieskaras, tas 
pieskaras manas acs ābolam. 13 Tagad skatieties, es pamāšu viņiem 
pāri, un tos aplaupīs tie, kurus viņi paverdzināja. ” Tad jūs zināt, 
ka Jahve Sabaots ir mani sūtījis! 14 Dziediet, priecājieties, Ciānas 
meita, jo tagad es atnākšu dzīvot starp jums. - Jahve paziņo! 15 Un 
tajā dienā daudzas tautas tiks pārveidotas par Jahvi. Jā, viņi kļūs 
par viņa tautu, un dzīvos starp jums. Tad jūs zināt, ka Jahve 
Sabaots ir mani sūtījis pie jums! 16 Jahve pārņems Jūdu, viņa daļu 
Svētajā zemē, un atkal Jeruzalemi padarīs par savu 
izvēli. (Cakarijas 2: 10-16, NJB; piezīme KJV / NKJV versijās šie 
panti ir uzskaitīti kā Cakarijas 2: 6-12) 
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Ekumeniskās un starpkonfesionālās kustības, kuras veicina Apvienoto 
Nāciju Organizācija, Vatikāns, daudzi protestanti un austrumu 
ortodoksālie līderi, Bībelē ir skaidri nosodītas, un tās nav jāveicina. Jēzus 
brīdināja par tiem, kas apgalvo, ka seko Viņam, kas “ maldina 
daudzus ” (Mateja 24: 4-5). Liela daļa ekumēnisma ir saistīta ar Atklāsmes 
6: 1-2 (kurš NAV Jēzus) “ balto jātnieku ” un Atklāsmes grāmatas 17 
netikli. 

Tāpat Zaharija, apustulis Pāvils arī mācīja, ka patiesa vienotība ticībā 
nevarētu notikt tikai pēc tam, kad Jēzus atgriezīsies: 

13 kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un zināšanas par 
Dieva Dēlu un veidosim perfektu Cilvēku, pilnībā nobriedušu ar 
paša Kristus piepildījumu. (Efeziešiem 4:13, NJB) 

Tie, kas uzskata, ka šī vienotība notiek pirms Jēzus atgriešanās, ir 
kļūdījušies. Patiesībā, kad Jēzus atgriezīsies, Viņam būs jāiznīcina tautu 
vienotība, kas sacentīsies pret Viņu: 

11: 15 Tad septītais eņģelis pūta savu trompeti, un varēja dzirdēt 
balsis, kliegdami debesīs, saucot: “Pasaules valstība ir kļuvusi par 
mūsu Kunga un viņa Kristus valstību, un viņš valdīs mūžīgi 
mūžos”. 16 Divdesmit četri vecākie, ierauti Dieva klātbūtnē, 
grūstījās un pieskārās zemei ar pierēm, pielūdzot Dievu 17 ar šiem 
vārdiem: “Mēs pateicamies jums, visvarenais kungs Dievs, tas, 
kurš ir, kas bija, jo uzņemoties savu lielo spēku un sākot savu 
valdīšanu. 18 Tautas bija nemierīgas, un tagad ir pienācis laiks 
atlīdzināt jūsu grēkiem un mirušajiem, un jūsu kalpiem 
praviešiem, svētajiem un tiem, kas baidās no jūsu vārda, gan 
maziem, gan lieliem. . Pienācis laiks iznīcināt tos, kas iznīcina 
zemi. ” (Atklāsmes grāmata 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Un es dzirdēju, kas šķita milzīga pūļa balsis, piemēram, okeāna 
skaņa vai liels pērkona rēciens, atbildot: “Alleluia! Ir sākusies Tā 
Kunga, mūsu Visuvarenā Dieva, valdīšana; . . . 19 Tad es redzēju 
zvēru ar visiem zemes ķēniņiem un viņu armijām sapulcējušos 
kopā, lai cīnītos ar jātnieku un viņa armiju. 20 Bet zvērs tika 
ieslodzīts kopā ar viltus pravieti, kurš zvēra vārdā bija darījis 
brīnumus un ar kuru palīdzību viņi bija maldinājuši tos, kuri bija 
pieņēmuši zīmogu ar zvēra zīmi, un tos, kas pielūdza viņa 
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statuju. Šie divi tika dzīvi ierauti ugunīgajā sēra degšanas 
ezerā. 21 Visus pārējos nogalināja ar jātnieka zobenu, kas iznāca no 
viņa mutes, un visi putni sevi glāstīja ar savu miesu. . . 20: 4 Tad es 
redzēju tronīšus, kur viņi ieņēma vietu, un viņiem tika piešķirts 
spēks spriest. Es redzēju visu to cilvēku dvēseles, kuriem bija 
nocirstas galvas par to, ka viņi bija liecinieki Jēzum un sludinājuši 
Dieva vārdu, kā arī tos, kuri atteicās pielūgt zvēru vai viņa statuju 
un nepieņēma zīmi uz pieres vai rokām; viņi atdzīvojās un valdīja 
kopā ar Kristu tūkstoš gadus. (Atklāsmes grāmata 19: 6,19-21; 20: 
4, NJB) 

Ievērojiet, ka Jēzum būs jāiznīcina pret Viņu saliedētās pasaules 
armijas. Tad Viņš un svētie valdīs. Tieši tad būs pienācīga ticības 
vienotība. Skumji, ka daudzi klausīsies viltus kalpotājus, kuri šķiet labi, bet 
kas nav, kā brīdināja apustulis Pāvils (2. Korintiešiem 11: 14-15). Ja vairāk 
patiesi saprastu Bībeli un Dieva valstības evaņģēliju, mazāk cīnītos pret 
Jēzu. 

7. Kāpēc Dieva valstība? 
Lai arī cilvēkiem patīk domāt, ka esam tik gudri, mūsu izpratnei ir robežas, 
tomēr Dieva “ izpratne ir bezgalīga ” (Psalms 147: 5). 

Tāpēc šīs planētas salabšanai būs nepieciešama Dieva iejaukšanās. 

Kaut arī daudzi tic uz Dievu, jo lielākā daļa cilvēku nevēlas dzīvot 
kā viņš patiesi vada. Ievērojiet sekojošo: 

8 Viņš, cilvēk, parādīja, kas ir labs; Un ko Tas Kungs no jums 
prasa, bet lai rīkotos taisnīgi, lai mīlētu žēlsirdību un pazemīgi 
staigāt ar savu Dievu? ( Miča 6: 8 ) 

Cilvēks, ko patiesi ir vēlējies darīt, ir pazemīgi staigāt ar Dievu. Kopš 
Ādama un Ievas laikiem (1. Mozus 3: 1-6) cilvēki, neskatoties uz Viņa 
baušļiem, ir izvēlējušies paļauties uz sevi un savām prioritātēm augstāk 
par Dievu (2. Mozus 20: 3-17).  

Sakāmvārdu grāmata māca: 

5 Uzticieties Kungam no visas sirds un nepaļaujieties uz savu 
izpratni; 6 Visos jūsu veidos atzīsiet Viņu, un Viņš vadīs jūsu 
ceļus. 7 Neesi gudrs savām acīm; Baidieties no Kunga un 
atkāpieties no ļauna. ( Salamana Pamācības 3: 5–7 ) 
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Tomēr vairums cilvēku no visas sirds neuzticēsies Dievam un negaidīs, kad 
Viņš virzīs viņu soļus. Daudzi saka, ka darīs to, ko vēlas Dievs, bet nedara 
to. Cilvēci ir sātans pievīlis (Atklāsmes 12: 9), un tā ir kritusi par pasaules 
kārībām un “dzīves lepnumu” (1. Jāņa 2:16).  

Tāpēc daudzi ir nākuši klajā ar savām reliģiskajām tradīcijām un laicīgajām 
valdībām, jo, viņuprāt, zina vislabāk. Tomēr viņi to nedara (sal. Jeremijas 
10:23) un patiesībā nenožēlo grēkus. 

Tāpēc cilvēcei ir nepieciešama Dieva Valstība (sal. Mateja 24: 21-22). 

Apsveriet Beatitudes 

Viena no vispazīstamākajām Jēzus sniegto paziņojumu sērijām bija 
pieveicamība, ko Viņš sniedza savā sprediķī uz Olīvu kalna. 

Ievērojiet dažus no Viņa teiktā: 

3 " Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība. 4 Svētīgi tie, 
kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. 5 Svētīgi lēnprātīgie, jo tie 
iemantos zemi. 6 Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi 
tiks piepildīti. 7 Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi iegūs žēlsirdību. 8 Svētīgi 
ir tīri no sirds, jo viņi redzēs Dievu. 9 Svētīgi ir miera uzturētāji, jo 
viņus sauks par Dieva dēliem. 10 Svētīgi ir tie, kas cieš vajāšanu 
taisnības dēļ, jo viņu ir debesvalstība. ( Mateja 5: 3–10 ) 

Es t ir no Karalistē Dieva (sal Mark 4: 30-31) , ko bieži dēvē par 
Karalistes debesu Metjū ( sal Mateja 13:31) , kur tiks izpildīti šie svētīti 
solījumi. Tas atrodas Dieva valstībā, ka solījums tiks izpildīts f o r 
lēnprātīgos lai iemantos zemi un tīrs, lai redzētu Dievu . L Ook gaida labas 
ziņas par svētību Dieva valstībā! 

Dieva veidi re Right 

Patiesība ir tāda, ka Dievs ir mīlestība (1. Jāņa 4: 8,16) un Dievs NAV 
savtīgs. Dieva likumi izrāda mīlestību pret Dievu un mūsu tuvāko (Marka 
12: 29-31; Jēkaba 2: 8-11). Pasaules ceļi ir savtīgi un beidzas ar nāvi 
(Romiešiem 8: 6). 

Ievērojiet, ka Bībelē ir parādīts, ka īstie kristieši ievēro baušļus: 

1 W Hoever uzskata, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un 
ikviens, kas mīl To, kas dzemdināja arī mīl to, kas no Viņa 
dzimis. 2 No tā mēs zinām, ka mēs mīlam Dieva bērnus, kad mēs 
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mīlam Dievu un turam Viņa baušļus. 3 Jo tā ir mīlestība uz Dievu, 
ka mēs ievērojam Viņa baušļus. Un Viņa baušļi 

nav apgrūtinoši. ( 1. Jāņa 5: 1-3 ) 

Visi Dieva “ baušļi ir taisnība ” (Psalms 119: 172). Viņa ceļi ir tīri (1 
Ti tus 1:15). Skumji, ka daudzi ir pieņēmuši 
dažādas “ nelikumības ” formas un neapzinās, ka Jēzus NAV ieradies, lai 
iznīcinātu likumu vai praviešus, bet lai tos piepildītu (Mateja 5:17), 
izskaidrojot to patieso nozīmi un paplašinot tos ārpus tā, kas daudziem 
doma (piemēram, Mateja 5: 21-2 8 ). Jēzus mācīja, ka “ kas tos dara un 
māca, tas debesu valstībā tiks saukts par lielu ” ( Mateja 5:19 ) (termini 
“Dieva valstība” un “debesu valstība” ir savstarpēji aizstājami).                      

Bībele māca, ka ticība bez darbiem ir mirusi (Jēkaba 2:17). Daudzi apgalvo, 
ka seko Jēzum, bet neticēs Viņa mācībām (Mateja 7: 21-23) un 
neatdarinās Viņu tā, kā vajadzētu (sal. 1. Korintiešiem 11: 1). “ Grēks ir 
likuma pārkāpums ” (1. Jāņa 3: 4, KJV), un visi ir grēkojuši (Romiešiem 
3:23). Tomēr Bībele parāda, ka žēlsirdība triumfēs pār tiesu (Jēkaba 2:13), 
jo Dievam patiesi ir plāns visiem (sal. Lūkas 3: 6). 

Cilvēka risinājumi, izņemot Dieva ceļus, nedarbosies. Tūkstošgades 
valstībā Jēzus valdīs ar “ dzelzs stieni ” (Atklāsmes 19:15), un, ja cilvēki 
dzīvos Dieva veidā, gūs labumu. Visas pasaules problēmas pastāv tāpēc , 
ka šīs pasaules sabiedrības atsakās pakļauties Dievam un Viņa 
likumiem . Vēsture rāda, ka cilvēce nav spējīga atrisināt sabiedrības 
problēmas: 

6 Jo būt ķermeniski domājošam ir nāve, bet būt garīgam - dzīve un 
miers. 7 Tā kā miesīgais prāts ir naids pret Dievu; jo tas nav 
pakļauts Dieva likumiem, un tas patiesībā arī nevar 
būt. 8 Tātad tie, kas ir miesā, nevar Dievam patikt. ( Romiešiem 8: 
6-8 ) 

Kristiešiem galvenā uzmanība jāpievērš garīgajam, un viņiem ir dots Dieva 
Gars, lai viņš to darītu šajā laikmetā (Romiešiem 8: 9), neskatoties uz 
mūsu personīgajām vājībām: 

26 Jo, brāļi, jūs redzat savu aicinājumu, ka nav saukts daudz gudru 
pēc miesas, nav daudz varenu, ne daudz cēlu.  27 Bet Dievs ir 
izvēlējies pasaules muļķības, lai apkaunotu gudros, un Dievs ir 
izvēlējies pasaules vājās lietas, lai apkaunotu tās lietas, kuras ir 
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varenas; 28 Un pasaules pamatlietas un tās lietas, kuras nicina, ir 
izvēlējies Dievs, un to, kas nav, lai nekas nepadarītu to, kas ir, 29 lai 
neviena miesa Viņa priekšā netiktu pagodināta. 30 Bet no jums jūs 
esat Jēzū Kristū, kas mums kļuvis par Dieva gudrību un taisnību, 
kā arī anctifikāciju un izpirkšanu 31, ka, kā rakstīts: “ Kas godā, tas 
lai godā To Kungu. ” ( 1. Korintiešiem 1: 26-31 ) 

Kristiešiem ir jāgodā Dieva plānā! Mēs tagad staigājam pa ticību (2. 
Korintiešiem 5: 7), skatoties augšup (Kolosiešiem 3: 2) ticībā (Ebrejiem 11: 
6). Mēs tiksim svētīti par Dieva baušļu ievērošanu (Atklāsmes 22:14). 

Kāpēc Dieva valstības evaņģēlijs ? 

Protestanti mēdz just, ka, kad viņi ir pieņēmuši Jēzu kā glābēju, viņi 
ir meklējuši Dieva valstību. Katoļi uzskata, ka tie, kas kristīti, pat kā zīdaiņi, 
ir ienākuši viņu baznīcā kā valstība. Katoļi un austrumu pareizticīgie mēdz 
domāt, ka caur sakramentiem utt. Viņi meklē Dieva valstību. Kamēr 
kristieši tiks kristīti, grieķu-romiešu protestanti mēdz skatīties uz pasauli, 
lai atrisinātu cilvēces problēmas. Viņiem ir tendence koncentrēties uz 
zemi (sal. Romiešiem 8: 6-8 ). 

Vispirms meklēt Dieva valstību (Mateja 6:33) ir jābūt kristiešu dzīves 
mērķim. Mērķis nevis meklēt risinājumus pasaulē, bet gan uz Dievu un 
Viņa ceļiem. Labās ziņas par Dieva valstību maina mūsu dzīvi. 

Bībelē teikts, ka kristieši valdīs kopā ar Jēzu, bet vai jūs saprotat, ka tas 
nozīmē, ka reālie kristieši faktiski valdīs pār pilsētām? Jēzus mācīja: 

12 “ Kāds muižnieks devās tālu zemē, lai iegūtu sev valstību un 
atgrieztos. 13 Tad viņš pasauca desmit savus kalpus, nogādāja 
viņiem desmit minas un sacīja viņiem: “Dariet biznesu, kamēr es 
nāku”. 14 Bet viņa pilsoņi viņu ienīda un sūtīja pēc viņa delegāciju, 
sacīdami: "Mums nebūs šī cilvēka, kas valdītu pār mums." 

15 " Un tā tas bija, ka tad, kad viņš atgriezās, kuras saņēma 

Pēc tam viņš pavēlēja šos kalpus, kuriem viņš bija devis naudu, 
aicināt pie viņa, lai viņš zinātu, cik daudz katrs cilvēks ir ieguvis ar 
tirdzniecību. 16 Tad atnāca pirmais, sacīdams: Mācītāj, tavs mina ir 
nopelnījis desmit mīnas.  17 Un viņš tam sacīja: Labi padarīts, labais 
kalps; jo jūs ļoti maz ticējāt, jums ir vara pār desmit pilsētām. 
” 18 Un pienāca otrais, sacīdams: "Mācītāj, tavs mina ir nopelnījis 
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piecas mīnas."  19 Tāpat viņš sacīja viņam: "Arī jūs esat vairāk nekā 
piecās pilsētās." ( Lūkas 19: 12-19 ) 

Esiet uzticīgs pār mazo, kas jums tagad ir. Kristiešiem būs iespēja valdīt 
pār reālām pilsētām, īstā valstībā. Jēzus arī teica: “ Mana atlīdzība ir ar 
mani, ko katram dot saskaņā ar viņa darbu ” ( Atklāsmes 22:12 ). Dievam 
ir plāns (Ījaba 14:15) un vieta (Jāņa 14: 2) tiem, kas Viņam patiesi atbildēs 
(Jāņa 6:44; Atklāsmes 17:14). Dieva valstība ir īsta, un jūs varat būt tās 
sastāvdaļa! 

2016. gada sākumā žurnālā Science bija raksts ar nosaukumu “ pūļu 
spēks ”, kurā tika norādīts, ka mākslīgais intelekts un kopīga finansēšana 
var atrisināt “ ļaunās problēmas”, ar kurām saskaras cilvēce. Tomēr rakstā 
neizdevās saprast, kas ir ļaundarība, nemaz nerunājot par to, kā to 
atrisināt. 

Sadarbība, izņemot pēc patiesos veidus Dievs, ir tik lemts neizdoties 
21. pirmajā gadsimtā, kā tas bija atpakaļ pēc Lielās plūdiem, kad cilvēce 
sadarbojās veidot neizdevās Bābeles torni (Mozus 11: 1-9). 

Cilvēki neatrisinās problēmas pasaulē tādās vietās kā Tuvie Austrumi 
(neskatoties uz sagaidāmo laika pieaugumu, piemēram, Daniēla 9: 27a; 1. 
Tesaloniķiešiem 5: 3) - mums ir nepieciešams Dieva Valstības miers 
(Romiešiem 14: 17). 

Neskatoties uz gaidāmajiem ieguvumiem, starptautiskā terorisma 
problēmas neatrisinās (sal. Ecēhiēla 21:12) ar maldināšanu Apvienotajās 
Nācijās (sal. Atklāsmes 12: 9) - mums ir nepieciešams Dieva valstības 
prieks un mierinājums. 

Vides problēmas NAV atrisināmas starptautiskā sadarbībā, jo pasaules 
tautas palīdzēs iznīcināt zemi (Atklāsmes 11:18), bet tās atrisinās Dieva 
Valstība. 

Jautājumus par seksuālo netikumību, abortiem un cilvēka ķermeņa daļu 
pārdošanu neatrisinās ASV (sal. Atklāsmes 18:13) , bet gan Dieva Valstība. 

ASV, Lielbritānijas un daudzu citu valstu milzīgo parādu neatrisinās ar 
starptautiskas starpniecības palīdzību, bet galu galā (pēc iznīcināšanas 
Habakkuk 2: 6-8) ar Dieva valstības starpniecību. 

Apvienoto Nāciju Organizācija neatrisinās neziņu un nepareizu izglītību - 
mums ir vajadzīga Dieva Valstība. Reliģisko nesaskaņu patiesībā 
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neatrisinās neviena ekumēnisma un starpkonfesiju kustība, kas piekrīt 
pestīšanai, izņemot Bībeles patieso Jēzu. Grēks ir problēma , kas pasaulē, 
un par to, mums ir nepieciešams Jēzus upuri un Viņa atgriešanos šajā 
Dieva valstībā. Mūsdienu medicīnas zinātnei nav visu atbilžu par cilvēku 
veselību - mums ir vajadzīga Dieva Valstība. 

Bada problēmas neatrisinās ģenētiski modificēti organismi, kas 
potenciālajām labības neveiksmēm pakļauj badu briesmām pasaules 
malās - mums ir nepieciešama Dieva valstība. 

Liela nabadzība Āfrikas daļās, Āzijā un citur, kaut arī laiku pa laikam gūst 
labumu no “Bābeles” (sal. Atklāsmes 18: 1-19), neatrisinās nabadzības 
problēmu - mums ir vajadzīga Dieva Valstība. Ideja par to, ka cilvēce var 
radīt utopiju šajā “pašreizējā ļaunuma laikmetā”, izņemot Jēzu, ir 
nepatiess evaņģēlijs (Galatiešiem 1: 3-10). 

Dieva tūkstošgades fāze ir burtiska valstība, kas tiks izveidota uz 
zemes. Tās pamatā būs mīlošie Dieva likumi un mīlošais Dievs kā 
vadītājs. T viņš svētie valdīs kopā ar Kristu tūkstoš gadus (Atklāsmes 5:10; 
20: 4-6). Šajā valstībā tiks iekļauti tie, kas patiesi atrodas Dieva Baznīcā, 
taču nevienā Svētajā Rakstā nav teikts, ka Dieva Kungs patiesībā ir Baznīca 
(katoļu vai kā citādi). Romas baznīca ir nostājusies pret tūkstošgadīgo 
mācību, un vēlāk tā spēcīgāk iebildīs pret Bībeles evaņģēlija vēsti, kad mēs 
nonāksim tuvāk beigām. Tas, iespējams, iegūs ievērojamu atspoguļojumu 
plašsaziņas līdzekļos, kas varētu palīdzēt izpildīt Mateja 24:14. 

Savā pēdējā fāzē Dieva valstība ietvers “ Jauno Jeruzālemi, 

iznākšana no debesīm no Dieva ” (Atklāsmes 21: 2), un tā pieaugumam 
nebūs gala. Nebūs vairs netaisnības, vairs bēdu un nāves. 

Sludināšana un u ZPRATNE PAR E Dieva valstības evaņģēlijs ir svarīga tēma 
par Bībeli. Par to mācīja Vecās Derības rakstnieki. Jēzus, Pāvils 
un Jānis mācīja par to. Par to mācīja vecākais “ kristiešu ” sprediķis, kas 
izdzīvots ārpus Jaunās Derības. Otrā gadsimta sākumā kristiešu vadītāji, 
piemēram, Polikarps un Melito , mācīja par to. Mēs Dieva baznīcas 
turpināšanā to mācām šodien. Atgādināt, ka K ARALISTE Dieva ir pirmais 
objekts, ka Bībele rāda Jēzus sludināja par (Atzīmēt 01:13 Tā bija arī tas, 
ko viņš sludināja par pēc augšāmcelšanās. (Ap.d. 1: 3), -un tas ir kaut 
kristieši jācenšas vispirms ( Mateja 6:33) . 
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Evaņģēlijs nav tikai Jēzus dzīvība un nāve . T viņš uzsvars evaņģēlija, ka 
Jēzus un Viņa f ollowers mācīts bija nāk K ARALISTE no Dieva. No valstības 
evaņģēlijs ietver pestīšanu caur Kristu, bet arī ietvert s mācām beigas 
cilvēka valdību (Atklāsmes 11: 1 5) . 

Atcerieties, ka Jēzus mācīja, ka beigas nenāks, kamēr pasaulei netiks 
sludināts valstības evaņģēlijs kā liecība visām tautām (Mateja 24:14) . Un 
tas sludināšana notiek tagad. 

Labā ziņa ir tā, ka Dieva Valstība ir risinājums cilvēces 
problēmām . Tomēr m ost nevēlas to nedz atbalstīt, nedz dzirdēt , 
n nevēlas ticēt tā patiesībai . Dieva valstība ir mūžīga (Mateja 6:13), 
kamēr “ šī pasaule aiziet prom ” ( 1. Korintiešiem 7:31 ) . 

Pro, kas apgalvo patiesu Dieva Valstības evaņģēliju, ir tas, par ko 
mēs Dieva baznīcas turpināšanā nopietni domājam . Mēs cenšamies 
mācīt visu, ko māca Bībele (Mateja 28: 19-20), ieskaitot Dieva Valstību 
(Mateja 24:14). Gaidot šo valstību, mums jāiemācās un jāseko Dieva 
ceļiem un jāmierina citi, kas vēlas ticēt patiesībai. 

Vai jums nevajadzētu atbalstīt gaidāmās Dieva Valstības evaņģēlija 
sludināšanu? Vai jūs ticēsit Dieva valstībai evaņģēlijs ? 

 
Dieva baznīcas turpināšana 

 
Dieva baznīcas turpināšanas ASV birojs atrodas: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, Kalifornija, 93433 ASV; vietne www.ccog.org. 
 

Dieva baznīcas turpināšana (CCOG) tīmekļa vietnes 
 

CCOG.ASIA Šī vietne koncentrējas uz Āziju. 
CCOG.IN Šī vietne ir paredzēta indiešu mantojuma cilvēkiem.  
CCOG.EU Šī vietne ir paredzēta Eiropai.  
CCOG.NZ Šī vietne ir paredzēta Jaunzēlandei un citiem, kuru izcelsme ir 
britu izcelsmes. 
CCOG.ORG Šī ir Dieva baznīcas turpināšanas galvenā vietne. Tas kalpo 
cilvēkiem visos kontinentos. Tajā ir raksti, saites un videoklipi. 
CCOGCANADA.CA Šī vietne ir paredzēta Kanādas lietotājiem. 
CCOGAfrica.ORG Šī vietne ir paredzēta Āfrikas iedzīvotājiem. 
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CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Šī ir Dieva baznīcas 
turpināšanas vietne spāņu valodā. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Šī ir Dieva baznīcas turpināšanas 
Filipīnu vietne. Tajā ir informācija angļu un tagalogu valodā. 
 

Ziņu un vēstures vietnes 
 

COGWRITER.COM Šī vietne ir nozīmīgs sludināšanas rīks, un tajā ir 
jaunumi, doktrīna, vēsturiski raksti, video un pravietiski atjauninājumi. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Šī ir viegli iegaumējama vietne ar rakstiem 
un informāciju par baznīcas vēsturi. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Šī ir tiešsaistes radio vietne, kurā apskatītas 
ziņas un Bībeles tēmas. 
 

YouTube un BitChute video kanāli sprediķiem un sprediķiem 
 

BibleNewsProphecy kanāls. CCOG sprediķa video. 
CCOGAfrica kanāls. CCOG ziņojumi Āfrikas valodās. 
CCOG Animations kanāls kristīgo uzskatu aspektu mācīšanai.  
CCOGSermones Kanālā ir ziņojumi spāņu valodā. 
ContinuingCOG kanāls. CCOG video sprediķi.  
Fotoattēlā redzami daži no nedaudzajiem ķieģeļiem (plus vēl daži, kas pievienoti 
vēlāk) ēkai Jeruzalemē, kuru dažreiz dēvē par Ksenolu, bet kuru labāk raksturo kā 
Dieva baznīcu Jeruzalemes Rietumu kalnā (šobrīd to sauc par Ciānas kalnu): 
 

 
 
Tiek uzskatīts, ka šī ir bijusi vieta, iespējams, agrākās reālās kristiešu baznīcas 
ēkas vietā. Ēka, kurā būtu sludināti Jēzus “Dieva valstības evaņģēlijs”. Tā bija ēka 
Jeruzalemē, kurā mācīja Dieva valstības evaņģēlijs. 
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Šī iemesla dēļ mēs arī bez pārtraukšanas pateicamies Dievam, jo ... jūs, brāļi, 

kļuvāt par sekotājiem tām Dieva draudzēm, kuras Jūdejā ir Kristū Jēzū. (1. 

Tesaloniķiešiem 2: 13-14) 

 

Cītīgi jācīnās par ticību, kas kādreiz visiem tika piešķirta svētajiem. (3. jūds) 

 

Viņš (Jēzus) sacīja viņiem: “Man jāsludina Dieva valstība arī citām pilsētām, jo 

šim nolūkam esmu nosūtīts.” (Lūkas 4:43) 

 

Bet meklējiet Dieva valstību, un visas šīs lietas jums tiks pievienotas. 

Nebaidieties, mazais ganāmpulks, jo tas ir jūsu Tēva prieks dot jums valstību. 

(Lūkas 12: 31-32) 

 

Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē kā liecība visām tautām, 

un tad pienāks gals. (Mateja 24:14) 
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